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EKİM  



ÖN SÖZ 

 

Günümüz dünyasında, her alanda hızlı ve etkili bir değişim/gelişim yaşandığını söylemek 

mümkündür. Birey olarak insanın, genel olarak toplumların ve siyasi ünite hâli devletlerin bu 

değişime ve gelişime uyum sağlamalarının gerekliliği de kaçınılmazdır. Tarih boyunca zamanın 

koşullarına uyum sağlayan toplumlar günümüze kadar gelebilmişken, uyum sağlayamayan ya 

da direnç gösteren toplumların tarih sahnesinden çekildikleri görülmektedir. Söz konusu 

gelişmeler her alanda olabildiği gibi yeni nesillere daha güzel bir dünya bırakabilme adına farklı 

alanlarda olabilmekte ve buna yönelik çalışmalar da devam etmektedir. Bu konuda özellikle 

toplumların birlik içinde devamlılığını sağlama devletlerin başat görevi olarak belirtilebilinir. 

Bu görevi üstlenen devletler güvenlik, sağlık, iç politika, dış politika vb. farklı enstrümanlar 

kullanarak söz konusu devamlılığı sağlamaya çalışır. Ancak bunlar arasında en etkili ve kalıcı 

olan aracın eğitim/öğretim faaliyetleri olduğunu söylemek de abartı olmaz. Özellikle eğitim ve 

kültür konularının güncel ve işlevsel yöntemlerle aktarılmasının önemi de günden güne 

artmaktadır. Yaşadığımız yüzyıl içinde birçok teorinin belirtildiği günümüzde, dijital 

yeniliklerin her alanda değerlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Dijital yetkinlik 

konusunda eğitim ve kültür içeriklerinin de buna yönelik olarak belirlenmesi ve hazırlanması 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Hazırlanan bu kitap disiplinler arası bir yaklaşımla, genel ve özel 

konuları kapsayan bir içeriğe sahiptir.  Gerek Türkiye gerekse dünya çapında eğitim ve kültür 

üzerine yapılan akademik çalışmaların yer aldığı eserde, ele alınan konuların kalıcı olması ve 

özellikle bilimsel bir zeminde paylaşımını/değerlendirilmesini sağlamak en temel amacımızdır. 

Alanında uzman yazarların kaleme aldıkları konularda ana tema olarak eğitim ve kültür 

çerçevesindeki konulara ağırlık verilmiştir. Kitabın içeriğine baktığımızda özellikle güncel 

eğitim sorunlarının ya da durumlarının yer aldığı görülmektedir. Sosyal bilgiler eğitimi, fen 

eğitimi, tarih eğitimi, okul öncesi eğitimi, sosyal bilimlere ait içerikler ve güncel olayların ele 

alındığı da görülmektedir. Türkiye özelinde konularla zenginleştirilen içeriklerin genel anlamda 

tüm insanlığı ilgilendiren kültürel konuları kapsadığı da görülmektedir. Kitabın ana temalar 

dışında diğer akademik çalışmalara ve insanlığa faydalı olması temennisi ile iyi okumalar 

dileriz.  

 

         Editörler 

        Prof. Dr. Mehmet Ali HACIGÖKMEN  

Prof. Dr. Hakan AKDAĞ 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN STUDENTS' AFFECTIVE 

RESPONSES TO FEEDBACK AND THEIR PREDICTIONS OF EXAM 

SCORES 

 

Ayşe TOKAÇ KAN 

 

Abstract 

Assessing one's abilities accurately is a valuable skill because it ensures that further learning 

happens. Individuals with accurate self-assessment skills can monitor their learning or lack of 

learning and they direct their time and effort to learn strategically. One way to develop 

learners' accurate self-assessment is asking them to predict their exam scores before or after 

an exam. However, most studies on exam score prediction show that students are generally 

inaccurate in their predictions. This result suggests that getting students to do self-assessment 

by predicting exam scores alone is insufficient. This study discusses why teacher feedback after 

an exam and students' affective responses to feedback are essential in helping students predict 

their future performance correctly.  

The study participants are twenty-five university students who were asked to predict their exam 

scores across multiple exams in a one-semester-long instruction period. Based on students' 

prediction accuracy, calibration scores were calculated. After each exam, the students received 

individual and collective feedback on their exam performance. After each feedback session, 

students were asked to report how the feedback made them feel. The students who predicted 

their exam scores correctly and incorrectly were compared in terms of their affective responses 

to feedback. To examine the relationship between students' affective responses to the teacher 

feedback and the accuracy of their predictions, students' calibration scores and affective 

responses were analyzed by computing statistical procedures such as t-tests and correlations. 

The results showed that students' affective responses to teacher feedback play a key role in 

predicting future exam scores correctly. 

Key Words: Affective Response to Teacher Feedback, Calibration Score, Exam Score 

Prediction  

 

ÖĞRENCİLERİN GERİBİLDİRİME DUYUŞSAL TEPKİLERİ İLE 

SINAV PUANLARINI TAHMİNLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 

Özet 

Bir kişinin becerilerini doğru bir şekilde değerlendirmesi değerli bir beceridir çünkü kendi 

becerilerini doğru değerlendiren bireyler genellikle başarılı öğrenicilerdir. Öğrenmelerini 

veya öğrenme eksikliklerini başarılı bir şekilde izleyebildikleri için, zamanlarını ve çabalarını 

başarılı ve stratejik bir şekilde öğrenmeye yönlendirirler. Öğretmenler, doğru öz 

değerlendirmeyi teşvik etmek için öğrencilerden sınav puanlarını sınavdan önce veya sonra 

tahmin etmelerini isteyebilir. Ancak, sınav puanı tahmini üzerine yapılan çoğu çalışma, 

öğrencilerin tahminlerinde genellikle hatalı olduklarını göstermektedir. Bu çalışma, bir 

sınavdan sonra öğretmen geribildiriminin ve öğrencilerin aldıkları geribildirime duygusal 

tepkilerinin, öğrencilerin gelecekteki performanslarını doğru bir şekilde tahmin etmelerine 

yardımcı olmak için neden gerekli olduğunu tartışmaktadır. 
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Çalışmanın katılımcıları, bir eğitim dönemi boyunca girdikleri sınavlarda sınav puanlarını 

tahmin etmeleri istenen yirmi beş üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Tahminlerinin 

doğruluğuna göre öğrencilerin kalibrasyon puanları hesaplanmıştır. Her sınavdan sonra 

öğrencilere, sınav performansları hakkında bireysel ve toplu geri bildirim verilmiştir. Her 

geribildirim oturumundan sonra öğrencilerden geribildirimin kendilerini nasıl hissettirdiğini 

soran bir ölçek doldurmaları istenmiştir. Sınav puanlarını doğru ve yanlış tahmin eden 

öğrencilerin dönütlere verdikleri duyuşsal tepkiler çeşitli istatistiksel yöntemlerle 

karşılaştırılmıştır. Öğrencilerin öğretmen geribildirimine duyuşsal tepkileri ile tahminlerinin 

doğruluğu arasındaki ilişkiyi incelemek için öğrencilerin kalibrasyon puanları ve duyuşsal 

tepkileri, t-testi ve korelasyon gibi istatistiksel yöntemler ile analiz edildi. Sonuçlar, 

öğrencilerin öğretmen geribildirimlerine yönelik duyuşsal tepkilerinin gelecekteki sınav 

puanlarını doğru tahmin etmede önemli bir rol oynadığını göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen Geribildirimine Duyuşsal Tepki, Kalibrasyon Puanı, Sınav 

Puanı Tahmini 

INTRODUCTION AND BACKGROUND OF THE STUDY  

Metacognition refers to awareness of one's own learning and thinking (Flavell 1979), and 

students with good metacognition are generally successful learners. Since they know their 

strong and weak points, they can channel their attention, efforts, and time strategically (Bol et 

al., 2005; Hacker et al., 2000). One way to foster metacognition in the classroom is creating 

opportunities for students to do self-assessments. However, just doing self-assessment cannot 

be enough to develop metacognition. Studies on self-assessment indicate that students are 

generally overconfident in predicting their scores (Ehrlinger et al. 2008). These studies also 

note that appropriate teacher feedback on students' exam performance can help students develop 

metacognitive skills (Foster et al., 2016; Hacker et al., 2000; Nietfeld et al., 2005; Nietfeld, 

Cao, & Osborne, 2006). 

Based on previous research, giving students opportunities to self-assess their performance and 

giving appropriate teacher feedback should be enough to foster metacognition. However, the 

classroom environment and learning itself are very complex. For example, consider a scenario 

in which a group of students is consistently overconfident in assessing their performance even 

though the teacher is giving them appropriate feedback on their performance. The problem is 

that students are not paying enough attention to teacher feedback because they cannot 

accurately assess their performance. With such learners, a teacher surely needs to be patient and 

continue to give them further opportunities of evaluating their own performance over a long 

period. 

Another thing this teacher can do is thinking about why students are not receptive to the 

feedback. There can several explanations why the students cannot use the feedback given to 

them. One explanation can be students' affective responses to teacher feedback. Several studies 

note that students' affective responses to feedback can involve overall beliefs and attitudes about 

feedback that individuals bring to any assessment event (McMillan, 2016). This suggests that 

some people generally enjoy getting feedback while others feel uncomfortable in every situation 

where they receive feedback. This suggests that students' affective states can indirectly 

contribute to their use of teacher feedback to improve future performance. This study 

investigates what role students' emotional responses play in correctly predicting their 

performance in an assessment event.  
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METHOD  

Participants  

Twenty-five students in an educational course taught by the researcher participated in the study. 

There were eight male and seventeen female students aged between 20 and 23.  

Procedure 

The participants were asked to predict their exam scores across multiple exams in a one-

semester-long instruction period. The students wrote their predictions on their exam papers. 

After the exam papers were graded, the teacher distributed the exam papers to students. The 

graded exam papers contained written feedback, and the students looked at the exam papers for 

a class period. Additionally, the teacher provided general feedback orally. After each feedback 

session, students were asked to report how the feedback made them feel. 

The data collection and the Instruments  

Two types of data were collected for the study. The first type of data was related to students' 

exam grade predictions. During the exams, the students wrote their exam predictions on their 

exam papers. Students' exam predictions and actual grades were combined to calculate a 

calibration score using the formula below (Miller & Geraci,2011, p.307). 

(1 −
𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒

100
) 𝑥 100 

Based on this formula, the students' calibration scores ranged from 0 to 100. A zero means a 

total inaccuracy, while 100 means a total accuracy. For example, a student predicting he/she 

would receive a "20" with an actual score of "20" would have a calibration score of 100. Two 

calibration scores were calculated for each student because students had taken two exams when 

this article was written.  

The second data type was related to students' affective responses to teacher feedback. The data 

on students' affective responses were collected by using The Affective Responses to Teacher 

Feedback (the ARTF) Scale. It is a self-report scale that was developed for this study to examine 

students' responses to feedback. The scale has several positive and negative emotions. The listed 

emotions on the scale were derived from the literature and the existing measures related to 

formative assessment and feedback (Hattie & Timperley, 2007; Pekrun et al., 2005; Watson et 

al., 1988). The scale has six-point Likert-type scales ranging from 1(very untrue of me) to 6 

(very true of me). The ARTF was distributed to the students immediately after they received 

feedback on their exam performance. The students were asked to rate how the teacher's 

feedback made them feel. The ARTF was implemented twice by the students because they took 

two exams during the study.  

Figure 1. The Affective Responses to Teacher Feedback Scale (The ARTF) 
My teacher's feedback on my exam performance made me feel…… 

Emotions Very untrue of 

me (1) 

Untrue of me 

(2) 

Somewhat 

untrue of me 

(3) 

Somewhat 

true of me 

(4) 

True of 

me 

(5) 

Very true 

of me 

(6) 

Concerned       

Hopeful       

Weak       

Strong       
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DATA ANALYSIS 

Research Question 1: Did the students improve their calibration scores across two exams? 

The purpose of this research question was to replicate previous research and to establish a 

baseline comparison for research question 2, which examines the relationship between the 

accuracy of exam grade prediction and students' affective responses to teacher feedback. 

To determine if the students improved their calibration scores across two exams, students' 

calibration scores from the first exam and the second exam were compared using a related 

samples t-test. First, the data was explored through the Kolmogorov-Smirnov test to see if the 

data for two calibration scores have a normal distribution. The Kolmogorov-Smirnov test 

results showed that the calibration scores did not have a normal distribution. Because the 

number of participants is small and the sampling distribution is nonnormal, a related samples 

Wilcoxon Signed Rank test, a nonparametric t-test, was computed.  

Table 1. A comparison of calibration scores through a Nonparametric Related Samples T-Test  

Time of 

Application 

N Median Mean z 

Score 

T24 

value 

p. 

Calibration#1 25 92 94.60 2.160 225.50 .031 

Calibration#2 25 97 98 

The students' first calibration and second calibration scores were compared through Wilcoxon 

signed-rank test to see if students' calibration scores for the second exam were higher than the 

calibration scores from the first exam. The students’ second calibration scores (Mdn=97) were 

significantly higher than their first calibration scores (Mdn=92), T= 225.50,  z=2.160, p=0.031, 

r= 0.43. 

Research Question 2: Is there a relationship between students' affective responses to teacher 

feedback and the students' accuracy of exam grade predictions? 

A series of correlation analyses were computed on the students' second calibration scores and 

their scores from the ARTF scale to determine if there is a relationship between students' 

affective responses to teacher feedback and the accuracy of exam grade predictions. In addition, 

because the number of participants is small and the sampling distribution is nonnormal, 

Kendall's tau_b, a nonparametric correlation test, was computed.  

Table 2. Kendall's tau_b Correlation Results 

Exam 

Prediction/Emotions  

Concerned Hopeful Weak Strong 

Calibration#2 -,161 

(,301) 

,623** 

(,000) 

-,138 

(,388) 

,518** 

(,001) 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Significance is reported in parenthesis 

The table above presents the following results: 

1. Feeling concerned after receiving teacher feedback was not significantly related to 

students' accuracy of exam grade prediction, τ = -0.161, p=0.301.  

2. Feeling hopeful after receiving teacher feedback was significantly related to students' 

accuracy of exam grade prediction, τ = 0.413, p=0.009.  
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3. Feeling weak after receiving teacher feedback was not significantly related to students' 

accuracy of exam grade prediction, τ = -0.138, p=0.388.  

4. Feeling strong after receiving teacher feedback was significantly related to students' 

accuracy of exam grade prediction, τ = 0.518, p=0.001.  

As seen in the results presented earlier, students' positive affective responses, such as feeling 

hopeful and strong after a teacher's feedback, are related to students' accuracy of their exam 

predictions. On the other hand, students' negative affective responses, such as feeling concerned 

and weak, are not related to students' accuracy of their exam predictions.  

CONCLUSION AND IMPLICATIONS 

Feedback is one of the most powerful tools teachers can use to promote learning. The power of 

feedback, of course depends on how students perceive it. Students can perceive a teacher's 

feedback either negatively or positively. This study explored if students' metacognition can be 

promoted through teacher feedback and if the students' affective responses are related to their 

metacognition as measured through students' accuracy of exam grade predictions.  

The study's findings indicated that teacher feedback on exam performance could improve 

students' accuracy of exam grade predictions in future exams. The findings also suggest that 

positive emotions inflicted by teacher feedback play a role in promoting accuracy in exam grade 

predictions or metacognition.  

REFERENCES 

Bol L, Hacker DJ, O'Shea P, Allen D. (2005). The influence of overt practice, achievement 

level, and explanatory style on calibration accuracy and performance. Journal of 

Experimental Education 73(4):269e290. 

Ehrlinger, J., Johnson, K., Banner, M., Dunning, D., & Kruger, J. (2008). Why the unskilled 

are unaware: further explorations of (absent) self-insight among the incompetent. 

Organizational Behavior and Human Decision Processes, 105, 98–121. 

Flavell, J. H. (1979). Metacognition And Cognitive Monitoring. American Psychologist, 34, 

906–911. 

Foster, N. L., Was, C. A., Dunlosky, J., & Isaacson, R. M. (2016). Even after thirteen class 

exams, students are still overconfident: The role of memory for past exam performance 

in student predictions. Metacognition and Learning, 12, 

1– 19. https://doi.org/10.1007/s11409-016-9158-6 

Hacker, D. J., Bol, L., Horgan, D. D., & Rakow, E. A. (2000). Test prediction and performance 

in a classroom context. Journal of Educational Psychology, 92, 160– 170. 

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. Review of Educational 

Research, 77(1), 81–112. https://doi.org/10.3102/003465430298487 

McMillan, J. H. (2016) Section discussion: Student perceptions of assessment. In G. T. L. 

Brown & L. R. Harris (Eds.). Handbook of social and human conditions in assessment 

(pp. 221–244). Routledge. 

Miller, T.M., Geraci, L. (2011). Training metacognition in the classroom: the influence of 

incentives and feedback on exam predictions. Metacognition Learning 6, 303–314 

https://doi.org/10.1007/s11409-011-9083-7 

Nietfeld, J. L., Cao, L., & Osborne, J. W. (2005). Metacognitive monitoring accuracy and 

student performance in the postsecondary classroom. Journal of Experimental 

Education, 74,  7– 28. 

https://doi.org/10.1007/s11409-016-9158-6
https://doi.org/10.3102/003465430298487


Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar I 

8 

 

Nietfeld, J. L., Cao, L., & Osborne, J. W. (2006). The effect of distributed monitoring exercises 

and feedback on performance, monitoring accuracy, and self-efficacy. Metacognition 

and Learning, 1, 159– 179. https://doi.org/10.1007/s10409-006-9595-6 

Pekrun, R., Goetz, T., & Perry, R. P. (2005). Achievement Emotions Questionnaire (AEQ): 

User's manual. Munich: University of Munich, Department of Psychology. 

Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures 

of positive and negative affect: the PANAS scales. Journal of Personality and Social 

Psychology, 54(6), 1063–1070. https://doi.org/10.1037//0022-3514.54.6.1063 

 

  

https://doi.org/10.1007/s10409-006-9595-6


Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar I 

9 

 

USING CONCEPT MAPS FOR COURSE EVALUATION 
 

Ayşe TOKAÇ KAN 

 

Abstract 

Course and program evaluation data is commonly collected from students through 

questionnaires, achievement exams, or interviews. Many classroom teachers avoid evaluating 

their courses because course evaluation can be time-consuming. However, classroom teachers 

need to invest time in course evaluation because it can provide useful information for teachers 

to improve their teaching. Through course evaluation, they can monitor what teaching methods 

and strategies afford learning opportunities for their students. Therefore, there is a need to 

develop course and program evaluation procedures that require minimal time and effort from 

teachers.  

This study discusses using concept maps to collect data on the effectiveness of a course. Concept 

maps are diagrams that visually represent relationships between concepts and ideas. They 

represent core and sub-concepts hierarchically. Therefore, they can provide a holistic picture 

of students' understanding of a particular course. This study reports a program evaluation 

during which concept maps were used as a data collection instrument. The course evaluation 

reported in the study was conducted in a university setting. On the first and the final days of the 

course, the students in a micro-teaching course were asked to make a concept map depicting 

their view of the crucial components of lesson planning. All the students received the same 

written directions and an example of a concept map on 'leisure activities.' Measures of 

centrality and specificity were then calculated for each category on every map. Finally, pre- 

and post-measures of centrality and specificity were compared to determine the students' 

conceptual change. The study describes how data from concept maps were collected and 

analyzed practically.  

Key Words: Program Evaluation, Course Evaluation, Concept Maps, Conceptual Change 

 

BİR DERSİN DEĞERLENDİRMESİNDE KAVRAM HARİTALARININ 

KULLANILMASI 

 

Özet 

Bir dersin veya programın değerlendirmesi yapılacağında, genellikle öğrencilerden anketler, 

başarı sınavları veya mülakatlar yoluyla veriler toplanır. Birçok sınıf öğretmeni, program ve 

ders değerlendirmesi zaman alıcı olabileceğinden derslerini değerlendirmekten kaçınır. Ancak 

sınıf öğretmenlerinin ders değerlendirmesine zaman ayırmaları gerekir çünkü bu öğretmenlere 

öğretimlerini geliştirmeleri için faydalı bilgiler sağlayabilir. Derslerini değerlendirirken 

öğretmenler, hangi öğretim yöntem ve stratejilerinin öğrencileri için öğrenme fırsatları 

sağladığını izleyebilirler. Bu nedenle, öğretmenlerin çok zamanını almayan, pratik bir şekilde 

kullanabilecekleri ders ve program değerlendirme prosedürlerinin geliştirilmesine ihtiyaç 

vardır. 

Bu çalışmada, bir dersin etkililiği hakkında veri toplamak için kavram haritalarının kullanımı 

tartışılacaktır. Kavram haritaları, kavramlar ve fikirler arasındaki ilişkileri görsel olarak 

temsil eden şemalardır. Bir dersin ana ve alt kavramlarını hiyerarşik olarak temsil edilmesini 

sağladıkları için, öğrencilerin belirli bir dersin içeriğini anlayıp anlamadıkları ile ilgili 

öğretmenlere bütüncül bir bakış açısı sunabilir. Bu çalışma, kavram haritalarının veri toplama 
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aracı olarak kullanıldığı bir program değerlendirmesini detaylı bir şekilde anlatmaktadır. 

Çalışmada betimlenen ders değerlendirmesi bir üniversitesinde yürütülmüştür. Dersin ilk ve 

son günlerinde, mikro öğretim dersini alan öğrencilerden, ders planlamasının önemli 

bileşenlerine ilişkin görüşlerini gösteren bir kavram haritası yapmaları istenmiştir. Tüm 

öğrencilere yazılı yönerge ile ne yapacakları ve 'boş zaman etkinlikleri' ile ilgili bir kavram 

haritası örneği verilmiştir. Daha sonra her haritadaki her kategori için merkezilik ve özgüllük 

ölçüleri hesaplandı. Son olarak, öğrencilerin kavramsal değişimini belirlemek için ön ve son 

merkezilik ve özgüllük ölçümleri karşılaştırılmıştır. Çalışma, kavram haritalarından elde edilen 

verilerin nasıl toplandığını ve uygulamalı olarak nasıl analiz edildiğini anlatmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Program Değerlendirme, Ders Değerlendirme, Kavram Haritaları, 

Kavram Değişimi 

1. INTRODUCTION 

Program or course evaluation can be conducted to develop better teaching and course content 

and to identify students' needs (Cronbach, 1963; Gravestock & Gregor-Greenleaf, 2008). 

Traditional evaluations involve collecting data through questionnaires, achievement exams, or 

interviews. These data collection instruments or methods require course teachers to invest too 

much time and effort to prepare and implement. Additionally, interpreting the collected data 

requires extra time and work. This is a major problem with program and course evaluations 

conducted by teachers. When teachers are involved in designing and delivering courses, they 

may have little time or energy left to design traditional data collection instruments let alone 

collect and analyze data. Therefore, there is a need for practical data collection methods for 

teachers. This study explores the possibility of using concept maps as a practical data collection 

method for program and course evaluation.  

2. LITERATURE REVIEW 

Concept maps 

Concept mapping is a way to represent ideas visually. Concept maps are two-dimensional 

diagrams that contain concepts and directional links. They represent concepts in a hierarchical 

order. By looking at the concept map, one can see how concepts are organized from general to 

specific. In a concept map, concepts are called nodes and represented by an ellipse shape, while 

directional lines represent interconnections between concepts or nodes. Concept maps also 

allow the representation of propositions (making propositions) with linking words between 

nodes (examples are presented later) (Novak & Gowin, 1984). 

Concept maps are assumed to represent the mental structure of one's long-term memory because 

the information is believed to be stored in hierarchical clusters in our memory (Afamasaga-

Fuata'i, 2009; Novak & Gowin, 1984). Therefore, they can provide useful and meaningful 

information about students' knowledge structure and how instruction changed and transformed 

students' knowledge structure. As a result, concept mapping is a popular learning and teaching 

tool among teachers and students (Afamasaga-Fuata'i, 2009). This article examines concept 

mapping as a practical course or program evaluation tool. Therefore, the following section 

presents studies on how concept maps have been used for course evaluation.  
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Figure 1. Concept Map of Concepts 

 

Source: http://archive.wceruw.org/cl1/oldflag/cat/conmap/conmap7.htm 

Concept maps as a course evaluation tool 

When students construct maps, they make their interpretation and understanding of topics 

visible. So, concept maps are considered a good data collection instrument for assessing 

students’ learning. Joseph D. Novak pioneered the use of hierarchical concept maps as a 

research and assessment tool in education (Novak & Gowin, 1984). In addition, numerous 

studies examined the use of concept maps as an assessment tool of students' conceptual 

understanding over time (Novak & Can˜as, 2004; Brown, 2000; Mintzes, Wandersee, & Novak, 

2000; Canbolat, 2008; Girgin, 2012; Türkhan, 2013; Tripto, Zvi Assaraf & Amit, 2018; Ward 

& Haigh, 2017; Llinás, Macías, & Márquez, 2020). 

Along with the wealth of studies using concept maps as a data collection instrument in 

educational research, there are many studies on the use of concept maps as a data collection 

instrument in course and program evaluation (de Ries, Schaap, van Loon, Kral,& Meijer, 2021). 

For example, Haymovitz, et al.(2018) used concept maps to determine the effectiveness of a 

school-based social-emotional learning program. During the data collection phase of the 

evaluation, they asked the key stakeholders to generate ideas anonymously on the Internet in 

response to a one-sentence prompt. Then the evaluators asked the participants to sort the 

generated ideas into themes with a virtual card sort task. And finally, the participants rated each 

idea on a Likert scale on one or more dimensions of interest, such as importance and degree of 

impact. The evaluators state that "we chose this method because it yields data more efficiently, 

is more versatile analytically, and is less expensive than traditional qualitative research. In 

addition, it gives voice to participants who provide data and are actively involved in data 

analysis and interpretation" (Haymovitz, et al., 2018, p. 4). In another program evaluation study, 

Hagell et al. (2016) used concept mapping to evaluate the effectiveness of nursing students' 
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hospital-based training course. Their data collection procedure contains steps used in 

Haymovitz et al.'s methodology. First, the evaluators used brainstorming sessions to get 

participants to generate ideas by giving participants specific prompts. This was followed by 

conceptual sorting and importance rating of generated statements. 

As these course evaluators indicate, concept mapping is a viable option as a data collection 

instrument in program evaluation (Rosas, & Kane, 2012). Concept maps are especially suitable 

for courses involving experiential learning or putting previously learned theoretical knowledge 

into practice. Since these programs did not contain instruction on pre-determined theoretical 

knowledge, the evaluation did not include constructing an expert concept map and comparing 

it with the participants' concept maps. The lack of necessity for creating an expert concept map 

in course evaluation can be considered an advantage because creating concept maps is a 

complex and time-consuming process (Morine-Dershimer, 1993; Kagan, 1990). 

However, in these evaluations, the participants' individual progress or development is invisible 

because concept mapping is implemented collectively. In other words, participants constructed 

the concept maps as a group through brainstorming. Therefore, group concept mapping does 

not produce data on to what extent each individual experienced conceptual change due to the 

instruction. This problem is addressed in a program evaluation study by Morine-Dershimer 

(1993). The data collection methodology of the reported evaluation involved first getting the 

participants to construct individual pre- and post-concept maps at the beginning and the end of 

the instruction. Second, the evaluator created categories and subcategories of concepts that 

appeared in the students' concept maps. Third, the evaluator calculated measures of centrality 

and specificity (how these measures are calculated is presented in the methods section). Finally, 

the measures were used in statistical analyses to interpret the data. Another feature of this 

evaluation study is that data analysis does not involve comparing students' concept maps with 

an expert concept map. Therefore, the present study will adopt the data collection and analysis 

of this evaluation study.  

3. THE EVALUATION:  

Course Description 

The course evaluation reported in this article deals with a micro-teaching course taught in the 

faculty of education at a state university in central Anatolia. The students who took the course 

were second and third-year pre-service teachers from the mathematics, Turkish and Counseling 

departments.  

The course was an elective course aimed to provide students with an opportunity to put their 

theoretical knowledge into practice. Therefore, the course contained a minimal amount of 

instruction on theoretical content. The students who took the course planned and taught lessons 

using an instruction strategy they chose during the classes. A typical session involved the 

following steps. One of the students prepared a lesson plan and taught it in front of their peers 

and teacher. The lesson was recorded on video. When the student completed teaching, he or she 

received feedback from their peers and the course instructor. The feedback session was also 

recorded on video. Finally, the student revised the lesson plan by incorporating the comments 

he/she got from the peers and the course instructor. Twenty-five students were enrolled in the 

course. The following table presents demographic information on the students.  

Table 1. The Participants of The Study 
Department  Male  Female Total  

Turkish  4 8 12 

Mathematics  2 5 7 

Counselling  2 4 6 

Total  8 17 25 
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Objectives of the Evaluation 

The evaluation was designed to investigate changes in preservice teachers' concepts of teacher 

planning associated with a one-term long micro-teaching course, which involved planning 

lessons and teaching them in classes.  

Questions addressed include: 

1. Were there any changes in preservice teachers' concepts of lesson planning associated with 

the microteaching course?  

2. Were there any changes in the centrality of "Learner Characteristics" in preservice teachers' 

pre- and post-concept maps?  

3. Were there any changes in the specificity of "Learner Characteristics" in preservice teachers' 

pre- and post-concept maps? 

Data Collection 

The data for his study comes from concept maps created by 25 students who enrolled to the 

Micro Teaching course. On the first day of class, the students were asked to make a concept 

map depicting their view of the essential components of lesson planning. All students received 

an example of a concept map on "leisure activities." On the last day of class, the students were 

again asked to draw a concept map showing their view of the essential aspects of lesson 

planning.  

Scoring the Concept Maps 

Three scores were calculated for every student based on their pre- and post-concept maps: 

density, centrality, and specificity. 

Measure Of Density is a score indicating the complexity of a concept map. It was determined 

by using the following formula: Density= the number of all items on the map  Cells. For 

example, (see Figure 2) on the concept map created by one of the students, there were four 

categories associated with Lesson Planning at Level 1 and 4 categories at Level 2. First, this 

information is transferred to a table like the one in Figure 1. Second, the number of all items is 

determined (add all the numbers in the cells ). Third, the number of cells with numbers is 

determined (do not count the cells without numbers). Finally, the number of all items on the 

map is divided by the total number of cells with numbers to determine a map's density score. 

Figure 2. A Sample Calculation for Density Measure 

 

 

 

 

 

A 

 

B C D 

  1 

 

1 1 1 

x 

 

2 2 x 

4 main categories 

 

2nd level categories 

Don’t count the cells with an X 
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Area= 6 cells 

Density= 8 items  6 Cells = 1.33 

Measure Of Centrality is a score indicating the proximity of a concept to the central concept. 

Centrality is determined by the level at which a concept is first introduced on the map. For 

example, (see Figure. 2) on a map constructed by a student, a circle directly connected to the 

central concept of Lesson Planning was Activities (Level 1); emanating from the Activities 

circle were two spokes labelled Discussion and Worksheet (all Level 2). On this map, the 

category of Activities was introduced at Level 1, so the centrality measure for Activities was 1. 

Again, on this map, the category of Discussion was introduced at Level 2, so the centrality 

measure for Discussion was 2 for this map. As these examples indicate, the higher the centrality 

measure, the less central the category. A centrality score can be calculated for missing concepts 

or categories on a map. For example, (see Figure 2), the student did not mention Students' 

Characteristics anywhere on the map and the map as a whole extended only to the second level. 

In this instance, the centrality measure for Students' Characteristics was 4 (2 below 2). On a 

map that extended to 6 levels, a category that had no items noted on the map was assigned a 

centrality rating of 8 (2 below 6).  

Figure 3. A Sample Concept Map  

               

 

Measure Of Specificity is a score indicating the degree of specificity of a concept on a concept 

map. Specificity is determined by the proportional frequency of items associated with the 

concept (number of items in the category divided by the number of items on the map). For 

example (see the Figure 2), on this map category of Activities appear at Level 1, and there are 

two categories relating to Activities (two spokes labelled Discussion and Worksheets) and a 

total of 8 items on the whole map. Hence, the specificity measure for Activities was (2/8) 0.25. 

For the map shown in Figure 2, no items referred to Students' Characteristics, so the specificity 

measure for that category was .00. 

Data Analysis Procedures: 

The evaluation had two aims; therefore, two analysis procedures were used. The first one 

involved analysis procedures in determining if students improved their conceptual 

understanding related to lesson planning. The second one involved analysis procedures in 

determining if students understood the role of Students' Characteristics in lesson planning. The 

data for both analysis procedures come from students' concept maps. The students constructed 
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a concept map at the beginning and a second one at the end of the course. Therefore, the 

evaluation study has a repeated measures design.  

To fulfil the first evaluation aim, all students' pre- and post-concept maps were scored for the 

measures of Density (as described in the previous section). The measure of Density indicates 

the complexity of a concept map. Therefore, students' pre-density scores were compared to their 

post-density scores through a related samples T-test to see if their post-concept maps got more 

complex than their pre-concept maps because of the micro-teaching course.  

To fulfil the second evaluation aim, all students' pre- and post-concept maps were scored for 

the measures of Centrality and Specificity for the category of Students' Characteristics. Then, 

students' pre-scores of Centrality and Specificity for the category of Students' Characteristics 

were compared to their post scores of Centrality and Specificity for the category of Students' 

Characteristics. This comparison was conducted through two related samples T-tests. First, 

centrality scores were compared to see if students placed Students Characteristics in closer 

proximity to the central concept of lesson planning on their post-concept maps compared to the 

pre-concept maps. The Specificity Scores were compared to see if students added more 

categories related to Students' Characteristics on their post-concept maps than on the pre-

concept maps. The following section presents the results of the evaluation.  

4. FINDINGS OF THE EVALUATION 

Course Evaluation Question 1: Were there any changes in preservice teachers' concepts of 

lesson planning associated with the microteaching course?  

To answer this evaluation question, students' post-density and pre-density scores were 

compared through a parametric related samples T-test. 

Table 2. Related Samples T-Test for Density Scores 

Time of Application  N  Mean  SE Mean 

Difference 

T24 

value 

p.  

Pre-Density 25 1.5 0.05 0.19 −2.884 .008  

Post- Density 25 1.72 0.05 

On average, students’ pre concept maps (M=1.5, SE= 0.05) were simpler than their post concept 

maps (M=1.72, SE = 0.05). This difference, (0.19) was significant, t (24) = -2.884, p=.008, and 

represented an effect of d= 0.51. 

This result indicates that preservice teachers' post concept maps on lesson planning improved 

structurally. In other words, the post-concept maps, on average, included more concepts 

associated with lesson planning than the pre-maps. This structural change indicates new 

learning attributed to the micro-teaching course.  

Course Evaluation Question 2: Were there any changes in the centrality of "Learner 

Characteristics" in preservice teachers' pre- and post-concept maps?  

To answer this evaluation question, the centrality scores for "Learner Characteristics" were 

calculated on the students' pre- and post-concept maps. Then, the post-centrality scores for 

"Learner Characteristics' and pre-centrality scores for "Learner Characteristics" were compared 

through a related samples T-test. Because the data did not have a normal distribution, the 

Wilcoxon signed-rank test, a nonparametric related samples t-test, was computed.  
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Table 3. Nonparametric Related Samples T-Test for Centrality Scores for the Category of 

"Learner Characteristics". 

Time of Application  N  Median Mean  z  

Score 

T24 

value 

p.  

Pre-Centrality 25 3 3.08 -0.391 68.50 .696  

Post- Centrality 25 3 3 

There was no statistically significant difference between preservice teachers' pre-centrality 

scores (Mdn=3) and post scores for "Learner Characteristics" (Mdn = 3), T= 68.50, z=-0.391, 

p=0.696. 

This result suggests that learner characteristics as an important factor in lesson planning 

maintained its degree of centrality in preservice teachers' conceptualization. Additionally, the 

average centrality score for this category was 3.08 in pre-concept maps and 3 in post-concept 

maps. However, learner characteristics should have appeared at the first level in preservice 

teachers' post-concept maps as an important factor in lesson planning. However, it did not move 

to the upper levels in their post-concept maps.  

Course Evaluation Question 3: Were there any changes in the specificity of "Learner 

Characteristics" in preservice teachers' pre- and post-concept maps? 

To answer this evaluation question, the specificity scores for "Learner Characteristics" were 

calculated on the preservice teachers' pre- and post-concept maps. The pre- and post-scores 

were compared through a related samples t-test. Because the data did not have a normal 

distribution, the Wilcoxon signed-rank test, a nonparametric t-test, was computed. 

Table 4. Nonparametric Related Samples T-Test for Specificity Scores for the Category of 

"Learner Characteristics" 

Time of Application  N  Median Mean  z  

Score 

T24 

value 

p.  

Pre- Specificity 25 0.05 0.04 -0.708 77.50 .479  

Post- Specificity 25 0.04 0.04 

There was no statistically significant difference between Students’ pre specificity scores (Mdn= 

0.05) and post specificity scores for Learner Characteristics (Mdn = 0.04), T= 77.50, z=-0.708, 

p=0.479. 

This result indicates that preservice teachers did not improve in specifying learner 

characteristics as an important factor in lesson planning because their post-concept maps did 

not contain more concepts associated with learner characteristics compared to their pre-concept 

maps. However, preservice teachers should have mentioned more concepts related to learner 

characteristics such as age, learning styles, cognitive abilities, social-economic status, and 

motivation.  

CONCLUSION AND IMPLICATIONS 

Two broad conclusions could be drawn from the findings of the current study. The first is that 

concept maps are practical data collection instruments in course evaluation. Second, the concept 

maps provided useful and meaningful information about the micro-teaching course evaluated in the 

study.  

The course evaluation study reported in this study showed that concept maps could be used as 

a practical data collection instrument in course evaluation. First, concept maps did not require 

much time for preparation and implementation compared to surveys, questionnaires, interviews, 
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and achievement tests. Second, the data from concept maps can be analyzed qualitatively and 

quantitatively to produce meaningful information for course instructors. Finally, concept maps 

are especially suitable for evaluating courses which involve experiential learning. For example, 

the micro-teaching course evaluated in this study did not involve the teaching of much 

theoretical knowledge. Instead, the course aimed to provide preservice teachers with 

opportunities to put their theoretical knowledge into practice. Therefore, there was no rigid 

preplanned course content, and it depended mainly on the preservice teachers' previous 

learning. Because of all these reasons, the concept maps lend themselves well to evaluating 

courses with open-ended objectives.  

As for the micro-teaching course evaluated in the study, both positive and negative results were 

drawn from the data collected through concept maps. A positive result is that the course 

effectively improved preservice teachers' conceptual understanding of lesson planning. The 

course helped preservice teachers to enrich their conceptual understanding of lesson planning. 

This was indicated by the increased number of associated concepts on the post-concept maps. 

A result that signals an area where the micro-teaching course might be improved include 

minimal changes noted from pre to post-concept maps in the category of Learner 

Characteristics. The course did not improve preservice teachers' understanding of learner 

characteristics' role in lesson planning. A combination of factors could probably explain this 

result. A factor that might explain this result involves the course instructor's previous 

experiences in teaching this course. The course instructor did not have prior experience 

delivering microteaching to preservice teachers. This underscores the importance of course 

evaluation in the professional development of course instructors and importance of providing 

quality teaching to students.  
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KARŞILAŞTIRMALI BİR KALIP YARGI ÇALIŞMASI: TÜRKİYE VE 

İSPANYA ÖRNEĞİ 

 

Canan Tunç Şahin 

 

Özet 

Bu araştırma Türk ve İspanyol üniversite öğrencilerinin kalıp yargı biçimlerini betimlemeyi, 

aralarındaki farkları ve benzerlikleri karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Araştırmanın modeli 

nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasıdır. Çalışma grubunu İspanya ve Türkiye’deki 

üniversitelerde sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 2. Sınıf öğrencileri 

oluşturur. Bu çalışma grubunun seçilme nedeni araştırmacının iki grupta da etkinliği uygulama 

olanağının olmasıdır. Araştırmada araştırmacı tarafından öğrencilerin toplumsal kalıp 

yargılarının farkına varmalarını ve bu kalıp yargıları sorgulamaları sağlamak amacıyla 

etkinlik tasarlanmış ve etkinlik her iki gruba da uygulanmıştır. Bu etkinlikte, öğrenciler 

gruplara ayrılarak her gruba bir meslek çifti (1. Grup: Mimar- Doktor, 2. Grup: Öğretmen- 

Bilim insanı, 3.Grup: İşsiz-temizlikçi,  4.Grup: Tüccar-Memur) dağıtılmıştır.  Her gruba poster 

kâğıtları dağıtılarak bu posterlere aile içi iş bölümü, ailedeki sorumlulukları ve meslek 

eşleşmeleri üzerine düşünerek bir aile kurgulamaları istenmiştir. Gruplardan “Bu kişilerin bir 

günü nasıl geçer?” sorusu üzerine düşünerek kadın ve erkeğin bir günde yaptıkları işleri 

listesini çıkarmaları ve poster kâğıtlarına yazmaları/ çizmeleri istenmiştir. Listeler 

tamamlandıktan sonra listeler/çizimler duvara asılarak grup sözcülerinden sunmaları 

istenmiştir. Araştırma verileri,  gözlem, görüşme ve öğrencilerin etkinlik sonunda hazırladıkları 

poster kâğıtları ve dokümanların incelenmesiyle elde edilen veriler yoluyla toplanmıştır. Bu 

veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmanın sonuçları, 

uygulama yapılan iki grupta da cinsiyete, sosyal rol ve sorumluluklara, kişisel özelliklere, 

sosyalleşmeye dayalı benzer kalıp yargıların olduğunu göstermiştir.  

Anahtar sözcükler: Kalıp yargı, toplumsal yargı, İspanyol öğrenciler, Türk öğrenciler, sosyal 

bilgiler öğrencileri  

 

A COMPARATIVE STUDY OF STEREOTYPES: THE CASE OF 

TURKEY AND SPAIN 

 

Abstract 

This study aims to describe the forms of stereotypes in Turkish and Spanish university students 

situations and to evaluate the forms of stereotypes. In the research, an activity was designed 

and applied to both groups by the researcher in order to enable students to become aware of 

social stereotypes and to question these stereotypes. This activity aims to enable students to 

think about the distribution of work within the family, their responsibilities in the family, and 

profession matching. For this purpose, "family fiction" is created by the students. Students are 

divided into small groups. Profession pairs  1.group: archıtect- doctor, 2.group: teacher- 

scıentıst, 3.group: unemployed- housekeeper, 4.group: trader-offıcer) are distributed to each 

group. After the study is completed, answers are received from the spokespersons of each 

group. The groups are asked to list the jobs men and women do in a day and write/draw them 

on poster papers by thinking about the question of “How do these people spend their day?” 

After the lists are completed, the posters are hung on the wall. The group spokespersons are 

asked to make the presentation. This study used a qualitative method with a case study 
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approach. The data were obtained through observation, interviews, and documentation to the 

Turkish and Spanish university students. The study group consists of 2nd year students studying 

in the department of social studies teaching at universities in Spain and Turkey. The reason for 

choosing this study group is that the researcher had the opportunity to practice in both groups. 

The data were analyzed and interpreted by content analysis method. The results of the study 

showed that there were similar stereotypes based on gender, social roles and responsibilities, 

personal characteristics, and socialization in both groups. 

Keywords: Stereotype, social judgment, Spanish students, Turkish students, social studies 

students 

KARŞILAŞTIRMALI BİR KALIP YARGI ÇALIŞMASI: TÜRKİYE VE İSPANYA 

ÖRNEĞİ 

Kalıp yargı farklı yazarlar tarafından farklı şekillerde yorumlanmıştır. Bu kavram ilk kez 1922 

yılında Limpman tarafından “zihnimizde değerlendirme yapmamızı engelleyen imajlar” olarak 

ifade edilir. Birçok araştırmacı kalıp yargı ile ilgili tanımlarda bulunmuşlardır. Örneğin Tezcan  

(1974), “İnsanların başka bir grupla ilgili olarak duygusallaştırılmış, basitleştirilmiş ve 

deneyimlerle biraz değiştirilmiş inançlar’’,  Brewer ve Crano (1994) ,“Bir grubun davranışları 

ve özellikleri hakkındaki genellemiş inançlar”,  Kızılçelik ve Erjem (1994)  ise  “Gerçeğe 

dayanmadan, insanları bir takım tür ve tiplere ayırarak, zihnimizdeki düşünceleri basitleştiren 

zihinsel imgeler ve yargılar” olarak tanımlamışlardır. Bu tanımlara göre zihnimizde belirli 

gruplar ya da insanlar hakkında uyanan imgeler olduğu söylenebilir. Örneğin;  kadın, erkek vs. 

dendiğinde zihnimizde hemen belirli imgeler uyanır, bunlara kalıp yargı denir. İnsanlar 

etkileşime girdikleri kişi ve grupları zihinlerinde oluşan kalıp yargılara (imgelere) göre 

değerlendirir (Kağıtçıbaşı, 2010). O grupla ilgili genellemeler yapar  ve grubun tüm üyelerini 

o kalıp yargı doğrultusunda değerlendirmeye yönlenebilir (Apalı, 2011).  Bu değerlendirmeler 

sonucunda farklı cinsiyetlerden, farklı kültürden, farklı toplumdan, farklı etnik kökene sahip 

insanlarla etkileşimler sonucunda çıkan kalıp yargılar olumlu ya da olumsuz olabilir Örneğin; 

Saldırganlık kadınlar için olumsuz bir nitelik ama erkekler için olumlu olarak algılanabilir. 

Benzer şekilde saflık genellikle kadınlar için arzu edilir ve olumludur ama erkekler küçük 

düşürücü bir nitelik olarak algılanır. Türk toplumunda “kadınlar ve iş hayatı” denilince “Ev 

işleri kadına aittir.”, “Kadından mühendis olmaz” gibi birçok kalıp yargı vardır.   

Toplumda kalıp yargıların oluşmasında birçok faktör etkilidir. Toplumsal yargılar, belirli kişiye 

ya da gruba karşı sevgi veya düşmanlık duygularını tetikleyen önceden oluşturulmuş fikir veya 

izlenimler olan önyargı kavramıyla eş anlamlı olduğu düşünülse de, bu iki kavram farklı 

anlamlar taşır. Önyargı herhangi kanıta bilgi ve deneyime dayanmayan olumsuz fikirlerdir 

(Nelson,2009). Ancak önyargılar da ve toplumsal yargılar da sosyal dünyayı algılamamızı ve 

yorumlamamızı etkiler (Rudman ve Phelan, 2008) Toplumsal yargılar, insanların zihinlerindeki 

ilişkileri olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilen temsillerdir. İnsanların birbirleriyle 

etkileşimleri sonucunda ortaya çıkan, tutum ve önyargının birleşmesi sonucu ortaya çıkan 

hayata dair genellemeleri içerirler.  İnsanların zihnindeki bu temsiller, doğumdan itibaren aile, 

okul ve çevre yoluyla edinilir. Zamanla bireyler olaylar veya kişilere karşı bilinçsizce bu kalıp 

yargıları tarafından davranış ve tutum geliştirirler. Gelenek, görenekler ve deneyimlerle 

edinilen toplumsal kalıp yargılar, değiştirilmesi çok zor olan inançlardır. Toplumsal yargıları 

kırmak ve değiştirmek zordur, insanların tarafsız düşünmesini engelleyen, aynı zamanda bazı 

gerçeklerin tek bir bakış açısıyla algılanmasına neden olur. Bazı olumsuz kalıp yargılar, 

insanların kalıplaşmış düşünme biçimini görmezden gelmelerini ve olaylara eleştirel 

bakmalarını zorlaştırır (Tarhan, 2021). Kişinin duygu, düşüncesini kendisi için belirlediği 

ölçütlere göre algılamasını engeller ve bunun sonucunda kişide değişmesi çok zor kalıp 

yargılara neden olur (Harlak, 2000). 
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Kalıp yargılar, belirli bir kitleye veya topluma karşı zaman içinde önyargılar oluşturur, oluşan 

önyargılar olumsuz davranışlara dönüşerek hem bireyler arasında hem de toplumda ayrımcılığa 

neden olmaktadır. Bu da kişiler arası iletişimi olumsuz etkilemektedir. Örneğin toplumsal 

cinsiyet kalıp yargıları hem kadınların hem de erkeklerin hayatlarını şekillendirmekte ve 

toplumda büyük sorunlara neden olmaktadır (Evans ve Diekman, 2009). Toplumsal cinsiyet 

kavramı, kadın ve erkeğe verilen roller, görevler ve sorumluluklar üzerinden üretilmekte ve 

gelecek nesillere aktarılmaktadır. Toplumun her iki cinsiyete yüklediği anlamlar, beklentiler, 

roller ve sorumluluklar hayatın çok erken dönemlerinde görülmeye başlar (Doğan, Akyol, 

Karaman, 2018; Bayramoğlu, 2015). Ailede başlayan cinsiyet sosyalleşmesi, çocuk okula 

başladığında eğitim kurumlarında devam eder. Kadın ve erkek için kültürel olarak uygun olan 

kişilik özellikleri, davranışlar ve sorumluluklar toplum tarafından toplumsal cinsiyet kalıp 

yargılarına dönüştürülür. Toplumsal cinsiyet rolleri de bu kalıp yargılar aracılığıyla üretilir, 

pekiştirilir ve aktarılır (Zeyneloğlu, 2008). Toplumların yapısı, meslek, renk ve giyim 

seçiminden, davranış kalıpları arasındaki ayrıma kadar her iki cinsiyet için de kalıp yargılar 

belirleyicidir (Eagly, Wood ve  Diekman, 2000; Krefting vd., 1978: 182.) Bu da cinsiyetler 

arasındaki farklılıkların derinleşmesine ve kalıplaşmasına neden olmaktadır  (Akın, 2007; 

Özkan, 2017). 

Araştırmalar cinsiyet kalıbının kişilik özellikleri (ör:agresif,saf) cinsiyet rolleri ve rol 

davranışları (ör:ekonomik koşul, çocuk bakımı, yemek pişirme),fiziksel ve karakteristik  özellik 

(ör: kaslı, göbekli) ,yetenek (ör: bağımsızlık, dominantlık) gibi farklı boyutlarda 

gözlemlenebilir olduğunu belirtmişlerdir (Deaux ve Lewis 1984; Uğurlu, Kuzlak, Gupta ,2021). 

Bu erkeklerin/kadınların nasıl olması gerektiğine dair kalıplaşmış beklentilerle ilgilidir 

erkeklerin/kadınların yapmaması gereken şeylere ilişkin basmakalıp sınırlamalardır (Burgess 

ve Borgida 1999).  Toplumda önyargı ve ayrımcılıkla ilişkili olduğu bulunmuştur (Rudman ve 

Phelan 2008). Örneğin, kadınları şefkatli, anaç ve anlayışlı olarak klişeleştirmek kadının “ilk 

sorumluluğu çocuklarıdır, kariyerinden önce çocukları gelir” yargısına neden olur. Kadınlar bu 

tür beklentilerle tutarlı davranabilir ve kalıp yargıları kendileri de onaylayabilir. Bu kalıp yargı 

kadının meslek seçimini ve kariyer sürecini etkiler (Wilson 1996). Hem yurt içi hem de 

yurtdışında meslek seçimlerinde toplumsal cinsiyetler belirleyici bir rol oynar. Bu bazı 

durumlarda eşitsizliğe ve ayrımcılığa neden olur. Kadınların hangi mesleği yapacağı, erkeklerin 

hangi mesleği yapacağını kalıp yargılar belirler (Macan vd., 1994: 55).Kadınlara öğretmenlik, 

hemşirelik ve sekreterlik gibi meslekler uygun görülürken erkeklere doktorluk, mühendisli, , 

avukatlık yöneticilik gibi güç ve cesaret gerektiren meslekler uygun görülür (Guo ve Xiangcai, 

2015: 141). Araştırma sonuçları,  mesleklere ilişkin cinsiyetçi kalıp yargıların varlığının 

geçmişten günümüze kadar sürdürmekte olduğunu göstermektedir (Çifci ve Şahin Başfırıncı, 

2020: 185; Ginevra ve Nota, 2017; Kaya, 2019; Slutskaya, 2017; Symanska ve Rubin, 2018). 

Bu tespitler doğrultusunda bu araştırmanın amacı Türk ve İspanyol üniversite öğrencileri için 

toplumsal cinsiyet rollerindeki kalıp yargıları karşılaştırmaktır. Belirtilen amaca yönelik 

derinlemesine tespitler yapmak için aşağıdaki alt problem cümleleri yapılandırmıştır:  

• Türk üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerindeki kalıp yargıları nasıldır? 

• İspanyol üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerindeki kalıp yargı nasıldır? 

• Türk ve İspanyol üniversite öğrencileri için toplumsal cinsiyet rollerindeki kalıp yargıları 

biçimlerini betimlemeyi, aralarındaki farkları ve benzerlikler nasıldır?  

YÖNTEM  

Araştırmanın modeli nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasıdır. Bir olayı ya da olguyu 

anlamak amacıyla bir veya birden fazla kişi kullanılarak detaylı bir şekilde veri toplama 

yöntemleriyle (görüşme, gözlem, raporlar vb.) yapılan araştırmalara durum çalışması denir 
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(Creswell,2008). Durum çalışmalarında amaç neden sonuç ilişkisi kurmak değil bir olayı 

derinlemesine anlaşılmasını sağlamaktır (Güler, Halıcıoğlu, Taşğın, 2013).  

Çalışma Grubu 

Çalışma grubunu İspanya ve Türkiye’deki üniversitelerde sosyal bilgiler öğretmenliği 

bölümünde öğrenim gören 2. Sınıf öğrencileri oluşturur. Bu çalışma grubunun seçilme nedeni 

araştırmacının iki grupta da etkinliği uygulama olanağının olmasıdır.  

Veri Toplama Araçları/Araştırma Süreci 

Araştırmada araştırmacı tarafından öğrencilerin toplumsal kalıp yargılarının farkına 

varmalarını ve bu kalıp yargıları sorgulamaları sağlamak amacıyla etkinlik hazırlanmış ve 

etkinlik her iki gruba da uygulanmıştır. Bu etkinlikte, öğrenciler gruplara ayrılarak her gruba 

bir meslek çifti (1. Grup: Mimar- Doktor, 2. Grup: Öğretmen- Bilim insanı, 3.Grup: İşsiz-

temizlikçi,  4.Grup: Tüccar-Memur) dağıtılmıştır.  Her gruba poster kâğıtları dağıtılarak bu 

posterlere aile içi iş bölümü, ailedeki sorumlulukları ve meslek eşleşmeleri üzerine düşünerek 

bir aile kurgulamaları istenmiştir. Gruplardan “Bu kişilerin bir günü nasıl geçer?” sorusu 

üzerine düşünerek kadın ve erkeğin bir günde yaptıkları işleri listesini çıkarmaları ve poster 

kâğıtlarına yazmaları/ çizmeleri istenmiştir. Listeler tamamlandıktan sonra listeler/çizimler 

duvara asılarak grup sözcülerinden sunmaları istenmiştir. Araştırma verileri,  gözlem, görüşme 

ve öğrencilerin etkinlik sonunda hazırladıkları poster kâğıtları ve dokümanların incelenmesiyle 

elde edilen veriler yoluyla toplanmıştır. Araştırma soruları, amacı, veri toplama araçları ve 

gerekçeleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo  1. Araştırmanın amacı, veri toplama araçları ve gerekçeleri 

Alt Problemler  Amaç Veri Toplama Aracı Gerekçesi  

Türk üniversite 

öğrencilerinin 

toplumsal cinsiyet 

rollerindeki kalıp 

yargıları nasıldır? 

Türk üniversite 

öğrencileri için 

toplumsal cinsiyet 

rollerindeki kalıp 

yargılarını 

belirlemek 

amaçlanmıştır. 

Öğrenci çalışmaları  

görüşmeler, gözlem  

 

Türk üniversite öğrencilerinin 

toplumsal cinsiyet rollerindeki 

kalıp yargılarını belirlemek 

amacıyla öğrencilerin 

posterlerindeki çizilen resimler 

değerlendirilmiştir. 

Öğrenci çalışmaları uygulama 

sürecinde öğrencilerin konuyla 

ilgili görüşlerini yansıtmaları 

amacıyla kullanılmıştır.   

Uygulama sürecindeki 

görüşmelerle öğrencilerin 

görüşleri alınmıştır.  

Tüm bu yöntemlerin bir arada 

kullanılması veri çeşitlemesine 

ve araştırmanın geçerliliğine 

katkı sağlar. 

İspanyol üniversite 

öğrencilerinin 

toplumsal cinsiyet 

rollerindeki kalıp yargı 

nasıldır? 

İspanyol üniversite 

öğrencileri için 

toplumsal cinsiyet 

rollerindeki kalıp 

yargılarını 

belirlemek 

amaçlanmıştır. 

Öğrenci çalışmaları  

görüşmeler, gözlem  

 

İspanyol üniversite 

öğrencilerinin toplumsal 

cinsiyet rollerindeki kalıp 

yargılarını belirlemek 

amacıyla öğrencilerin 

hazırladıkları posterlerdeki 

resimler değerlendirilmiştir. 

Öğrenci çalışmaları uygulama 

sürecinde öğrencilerin konuyla 

ilgili görüşlerini yansıtmaları 

amacıyla kullanılmıştır.   
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Uygulama sürecindeki 

görüşmelerle öğrencilerin 

görüşleri alınmıştır.  

Tüm bu yöntemlerin bir arada 

kullanılması veri çeşitlemesine 

ve araştırmanın geçerliliğine 

katkı sağlar. 

Türk ve İspanyol 

üniversite öğrencileri 

için toplumsal cinsiyet 

rollerindeki kalıp 

yargıları biçimlerini 

betimlemeyi, 

aralarındaki farkları ve 

benzerlikler nasıldır?  

Türk ve İspanyol 

üniversite 

öğrencileri için 

toplumsal cinsiyet 

rollerindeki kalıp 

yargıları 

biçimlerini 

aralarındaki 

farkları ve 

benzerlikleri 

belirlenmesi 

amaçlanmıştır.  

Öğrenci çalışmaları  

Uygulamalardan sonra ders 

sürecindeki öğrenci çalışmaları  

(posterler) değerlendirilmiştir. 

Türk ve İspanyol öğrencilerin 

toplumsal cinsiyet rollerindeki 

kalıp yargı biçimleri arasındaki 

farkları ve benzerlikleri 

belirlenmiştir.  

 

Veri Analizi  

Araştırmanın verileri içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. İçerik analizinin amacı, metinle ya 

da görsel özellikler aracılığıyla bir grubun ya da olayın nasıl temsil edildiğini açıklamaktır 

(Bell, 2001). Öğrencilerin posterlerine çizdikleri resimler, oluşturdukları hikâyeler ve ders 

sürecinde sorulara verdikleri yanıtlar bir araya getirilerek ayrıntılı şekilde incelendi. İlk olarak 

araştırma sorularımıza cevap verecek kategoriler belirlendi ve bu kategorileri oluşturan anahtar 

kavramlar tanımlandı. Kategorileri belirleme, temsil özelliklerini parçalara ayırma anlamına da 

gelebilir (Bell, 2001, s. 16). Kodlar ise kategorilerin içeriğini oluşturan birimler olarak 

belirlenmiştir. Bu amaçla karar verme sürecini yönlendirmek için bir kodlama şeması (anahtarı) 

oluşturuldu (Tablo.2). Bu şemaya göre veriler kodlara ve temalara ayrıldı.  Örneğin kadın veya 

erkeğe hangi mesleklerle eşleştirdiklerini belirlemek istediğimizde “Mesleki roller” kategoriyi, 

Bu kategorideki aile kurgularındaki kadın ve erkeği hangi meslekte kurguladıklarına bakılarak 

“kadının/erkeğin mesleği” tema olarak, bunlara verilen “öğretmen”, “mimar”, “doktor” 

meslekleri ise kodlar olarak belirlenmiştir.  Son olarak temalar birbiriyle karşılaştırılmış ve 

ilişkilendirilmiş elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Kodlayıcı iç güvenilirliği sağlamak 

için araştırmacı, kodlama işlemini aynı veriler üzerinde farklı zamanlarda iki kez yapmıştır. İlk 

kodlama çalışmasında tüm verileri kodlamış,  iki hafta sonra verilerek yeniden kodlamıştır.  

Sonuçlar arasında tutarlılık görülmüştür. Ayrıca veriler akademisyen olarak çalışan ve nitel 

analiz konusunda yeterli deneyimi olduğu düşünülen bir eş kodlayıcı tarafından da analiz 

edilmiştir.  Araştırmacı ve eş kollayıcının belirledikleri kodlar arasında büyük oranda 

uzlaştıkları görülmüştür. Uzlaşılamayan noktalarda fikir birliğine varılmıştır. 

Tablo 2. İçerik analizi sürecinde kullanılan bir kodlama şeması (anahtarı) 

 

Tema  Kodlama Aşamaları 

Meslek rolleri   
Bu tema aile kurgularındaki kadın ve erkeği hangi meslekte kurguladıkları temel alınarak 

kodlanmıştır. (Kadının mesleği, erkeğin mesleği)   

Sorumluluklar 
Bu tema aile kurgularında gözlenen rol ve sorumluklara göre kodlanmıştır. (Yemek 

yapmak, temizlik, çocuk bakımı vs.) 

Kişisel 

özellikler 

Bu tema ailedeki kişilerin kişisel özellikleri olarak kodlanmıştır. (saç, sakal, görünüm, 

giyim) 
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BULGULAR  

Öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerindeki kalıp yargılarını tespit etmek amacıyla Türkiye ve 

İspanyol öğrencilere farklı zamanlarda etkinlik uygulanmıştır.  Bu etkinlikte, öğrenciler 

gruplara ayrılarak her gruba bir meslek çifti (1. Grup: Mimar- Doktor, 2. Grup: Öğretmen- 

Bilim insanı, 3.Grup: İşsiz-temizlikçi,  4.Grup: Tüccar-Memur) dağıtılmıştır.  Her gruba poster 

kâğıtları dağıtılarak bu posterlere aile içi iş bölümü, ailedeki sorumlulukları ve meslek 

eşleşmeleri üzerine düşünerek bir aile kurgulamaları istenmiştir. Gruplardan “Bu kişilerin bir 

günü nasıl geçer?” sorusu üzerine düşünerek kadın ve erkeğin bir günde yaptıkları işleri poster 

kâğıtlarına yazmaları/ çizmeleri istenmiştir. Posterler tamamlandıktan sonra duvara asılarak 

grup sözcülerinden sunmaları istenmiştir. Her iki gruptaki uygulamalar sonucunda grup halinde 

hazırlanan 8 poster elde edilmiştir. İçerik analizine tabi tutulan posterler  ‘toplumsal cinsiyete 

ilişkin kalıp yargılar ve meslek rolleri,’ göre, ‘toplumdaki roller ve sorumluluklara” göre ve 

“kişilik özelliklerine” göre olmak üzere 3 kategoride ele alınmıştır. Bulgular, Türk üniversite 

öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerindeki kalıp yargıları,  İspanyol üniversite öğrencilerinin 

toplumsal cinsiyet rollerindeki kalıp yargıları, Türk ve İspanyol üniversite öğrencilerinin 

toplumsal cinsiyet rollerindeki kalıp yargılarının karşılaştırılması olarak sunulmuştur.  

Türk Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerindeki Kalıp Yargıları 

Meslek Rolleri  

Türk öğrencilerin kurguladıkları ailelerdeki meslek eşleşmelerine bakıldığında “Bilim insanı- 

öğretmen” ailesinde bilim insanı mesleğini erkeğe, öğretmen mesleğini kadına verdikleri 

görülür. Bilim insanı gözlüklü, elinde deney tüpleri, deney malzemeleriyle çalışan, duvarında 

Albert Einstein posteri asılı, çalışkan bir şeklide gösterilmiştir. Kadını ise öğretmenlik 

mesleğiyle ilişkili olarak kitaplarla birlikte çizmişlerdir. Masanın üzerinde kitapları, 

kütüphanesinde kitapları, elinde kitapları olan evin içinde bir kadın olarak resmetmişlerdir.  

“Mimar- doktor” ailesinde mimarlık mesleğini kadına, doktorluk mesleğini erkeğe verdikleri 

görülür. Aile ile ilgili oluşturdukları hikâyede kadın ve erkeğin mesleklerinden dolayı çok 

çalıştıklarını, işlerine çocuklarına ayırdıktan fazla zaman ayırdıklarını belirtmişlerdir. 

Hikâyelerinde “Gün içinde annem ve babam çalıştığı, için Zeynep teyze bana dadılık yapıyor” 

şeklinde ifadesi dadılık (çocuk bakıcısı) mesleğinin de kadın tarafından yapılan bir meslek 

olarak algılandığını göstermiştir.  

Tüccar-memur ailesinde tüccarlık mesleğini erkeğe, memurluk mesleğini kadına verdikleri 

görülmüştür. Tüccar olan erkeğin tekstil atölyesi olduğunu,  kadınının ise vergi dairesinde 

memur olarak çalışmakta olduğunu belirtmişlerdir. 

İşsiz- Temizlikçi ailesinde işsizlik erkeğe, temizlikçilik mesleğinin kadına verildiği 

görülmektedir. Öğrenciler hikâyelerinde bu aileyi “Cemile (temizlikçi eş) temizlik işleriyle 

uğraşmaktadır, Eşi Mehmet ise pandemi koşullarından dolayı çalıştığı fabrikadan çıkarılmıştır, 

işsiz kalmıştır” şeklinde ifade etmişlerdir.  

Sorumluluklar  

Türk öğrencilerin kurguladıkları ailelerdeki “Bilim insanı- öğretmen” ailesinde kadının ev 

içinde halleriyle resmedildiği görülmektedir. Kadının bulunduğu ortamda bir çocuk, çocuğun 

elinde kitap, kadının elinde bir kitap çizilmiştir. Ev içinin düzenli oluşu, masa, kütüphane gibi 

detayların çizimi, ayrıca evde kadının ayakta oluşu gibi detayların çizimi kadının ev içinde evle 

ilgili düzenlemeleri yaptığı izlemi vermektedir. Öğrencilerin poster sunumlarında kadın ve 

erkeğin bir gününün nasıl geçtiğini anlatırken kadının ev içinde çocuklara, baktığına, evi 

düzenlediğine, çocukları okula bırakıp aldığına, yemeği hazırladığını belirtmişlerdir. Erkeği ise 

laboratuvar ortamında deney yaparken, laboratuvar malzemeleriyle kendi çalışmalarını 
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yaparken resmetmişlerdir. Hikâyelerinde bilim insanının bilim üretmek için gece gündüz 

laboratuvarda çalıştığını söylemişlerdir.    

Mimar-doktor aile kurgusunda büyük ve bahçeli bir evin yanında kadın ve erkek ele ele çocuk 

ise onlardan ayrı bir şekilde ve mutsuz olarak resmedilmiştir. Çocuğun mutsuz olmasının 

nedenini hikâyelerinde yazılan anne ve babasının gün boyu çalıştıkları için ev dışında 

olduklarını evde olduklarında ise kendi kişisel işleriyle uğraştıklarını çocuğun yalnızlık 

hissettiğinden dolayı mutsuz olduğu anlaşılmaktadır. Öğrenciler kurguladıkları hikâyede 

çocuğun düşüncesini “Akşam saatlerinde babam geldi sonra da annem. Annem hemen çalışma 

odasına çekildi. Babam ise köşesine çekilip kitap okudu. Ben de odama gittim. Çok yalnızım” 

şeklinde ifade etmişlerdir. Hikâyede geçen önemli bir noktada anne babasının gün boyu çalıştığı 

için Zeynep teyze isimli birinin dadılık yaptığı belirtmişlerdir. Hikâyelerde   “Zeynep teyzeyle 

oyunlar oynuyoruz, yemekler yapıyoruz” ifadelerinden bakıcı kadının gün içinde yemek 

yapmak, çocuğa bakmak, çocukla ilgilenmek gibi sorumluluklarının olduğu anlaşılmaktadır.  

Tüccar-memur ailesinde erkeğin işyerinde işçilerin başında, işçileri kontrol ettiğini, kadın ise 

vergi dairesinde evrak işleri yaptığını belirtmişlerdir.  

İşsiz- Temizlikçi ailesinde erkeğin gün boyu iş arayışında olduğu belirtilmiştir. Kadının ise 

temizlikçilik mesleğinin yanında çocukların bakımı, ev temizliği gibi ev içi sorumluluklarının 

da olduğu belirtilmiştir. Hikâyelerde bu durum “Cemile her sabah erken saatlerde kalkarak 

ortanca çocuğu okula bırakır ve temizlik için evleri gezmeye başlar” şeklinde ifade edilmiştir. 

Ayrıca bu hikâye evdeki büyük kızın da ev temizliği, kardeş bakımı gibi ev işleriyle ilgilendiği 

belirtilmiştir. Bu durum hikâyede “Büyük kızları Sena ise daha çok ev işleriyle ilgilenir ve küçük 

kardeşine bakar.”  Şeklinde ifade edilmiştir.  Hikâyede bu ifadeye  benzer olarak “En büyük 

çocukları 15 yaşında ve kardeşine bakmakla ve ev işleriyle yükümlü olduğu için okulunu 

bırakmıştır” ifadesi de göze çarpmaktadır.   

Kişisel Özellikleri  

Türk öğrencilerin kurguladıkları ailelerdeki “Bilim insanı- öğretmen” ailesinde kadının 38 

yaşında olduğunu, erkeğin 42 yaşında olduğunu belirtmişlerdir. Kadını erkekten küçük olarak 

betimlemişlerdir. Kadını zarif, uzun saçlı, belirgin yüz hatları olan, elbiseli olarak çizmişlerdir. 

Erkeği ise kısa saçlı, gözlüklü, bıyıklı, düzgün giyimli, çalışkan (işinin başında), olarak 

çizmişlerdir. Bu ailenin 1 kız, 1 erkek çocuğu olduğunu belirtmişlerdir.  

Mimar-doktor aile kurgusunda ailenin geniş, bahçeli bir evde yaşadıkları resmedilmiştir. 

Çizimlerde anne baba mutlu, çocuk mutsuz ifadeyle resmedilmiştir. Kadın ve erkek aynı yaşta 

(35 yaş), 10 yıldır evli oldukları belirtilmiştir. Anne ve baba işlerine düşkün, çalışkan, 

mesleklerinde kariyer sahibi olarak betimlenmiştir. Kadın bakımlı, güzel görünümlü, uzun, 

kabarık saçlı betimlenmiştir. Erkek ise kalıplı, şişman, siyah saçlı olarak betimlenmiştir. Bir 

erkek çocuk sahibi aile oldukları belirtilmiştir. Hikâyelerinde çocuğun anne ve babanın çok 

çalıştığı için kendisiyle ilgilenmediklerini düşünmekte ve bu yüzden de mutsuz olduğu 

belirtilmiştir.  

Tüccar-memur ailesinde erkeği saf, duygusal ve pısırık olarak, kadını ise mantıklı ve sert olarak 

göstermişlerdir Bunu hikâyelerinde “Süleyman (tüccar eş) ile Hatice (memur eş) 20 yaşında 

evlenmişler. Süleyman ilk görüşte âşık olmuş, Hatice ise Süleyman’a karşı hiçbir şey 

hissetmemiş sırf evlilik baskısından kurtulmak için evlenmiştir”  şeklinde ifade etmişlerdi. Bu 

ailede kadının 38 yaşında, erkeğin ise 40 yaşında olduğu belirtilmiştir. Bir erkek çocukları 

olduğu belirtilmiştir.  

İşsiz- Temizlikçi ailesinde kadın 36 yaşında, erkek 40 yaşında olarak belirtilmiştir. 3 çocuk 

sahibi bir ailedir. Kadın çalışkan, çocuklarıyla ilgilenen, zor ve yorucu bir hayata sahip bir kadın 
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olarak betimlenmiştir. Erkek ise işsiz kalmış bu nedenle mutsuz ve isteksiz olarak tasvir 

edilmiştir.  

İspanyol Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerindeki Kalıp Yargıları 

Meslek Rolleri  

İspanyol öğrencilerin kurguladıkları ailelerdeki meslek eşleşmelerine bakıldığında “Bilim 

insanı- öğretmen” ailesinde bilim insanı mesleğini erkeğe, öğretmen mesleğini kadına 

verdikleri görülür. Çizilen posterlerde kadın, erkeği ve çocukları evlerinin önünde 

betimledikleri görülmektedir.  

“Mimar- doktor” ailesinde mimarlık mesleğini kadına,  doktorluk mesleğini erkeğe verdikleri 

görülür. Hikâyelerinde, kadın ve erkeğin mesleklerinde başarılı olduklarını iyi ve rahat yaşam 

sürdüklerini belirtmişlerdir.  

Tüccar-memur ailesinde tüccarlık mesleğini erkeğe, memurluk mesleğini kadına verdikleri 

görülmüştür.  

İşsiz- Temizlikçi ailesinde işsizlik erkeğe, temizlikçilik mesleğinin kadına verildiği 

görülmektedir. 

Sorumluluklar  

İspanyol öğrencilerin kurguladıkları ailelerdeki “Bilim insanı- öğretmen” ailesinde kadının ve 

erkeğin ev dışında fakat evin bahçesinde resmedildiği görülmektedir. Hikayelerinde çocuklarını 

bakımı, ev içi işlerin kadına köpeğin gezdirilmesi, alışveriş gibi işleri erkeğin sorumluluğunda 

olduğunu belirtmişlerdir. 

Tüccar-memur ailesinde erkeğin işiyle ilgili sorumluklarını yaparken ve kadını ise çocuklarla 

ilgilenirken betimlemişlerdir.    

Mimar-doktor aile kurgusunda yazlık, kışlık olmak üzere iki eve sahip oldukları resmedilmiştir. 

Güzel ve konforlu bir yaşam sürdükleri betimlenmiştir.  

Öğrenciler hikâyelerinde kadını temizlik yaparken  ve yanında küçük bir çocukla 

resmetmişlerdir. Erkeği ise evde elinde içki ile, koltuğun arkasında korkuyla ve üzüntüyle 

kendisine bakan bir çocuk ile betimlemişlerdir. Erkeğin evde mutsuz ve düşünceli bir halde içki 

içmekte olduğunu resimlemişlerdir.  

Kişisel Özellikleri  

İspanyol Öğrencilerin kurguladıkları ailelerdeki “Bilim insanı- öğretmen” ailesinde kadının ve 

erkeğin 36 yaşında olduğu belirtmişlerdir. Kadını zarif, uzun saçlı, elbiseli olarak çizmişlerdir. 

Erkek ise takım elbiseli, az saçlı (kel gibi) çizmişlerdir. Güzel, büyük, bahçeli bir evde yaşayan 

ikiz çocuk sahibi mutlu bir aile olarak betimlemişlerdir.  

Tüccar-memur ailesinde erkek çalışkan, iş kolik, iş insanı olarak kadını ise anaç, sevecen, 

hamile olarak göstermişlerdir. Erkek 40, kadın 38 yaş olduğu 2 erkek çocuklarının olduğu 

ayrıca kadının hamile olduğunu belirtmişlerdir.  

Mimar-doktor aile konforlu ve rahat bir yaşam sürmekte oldukları resmedilmiştir. Kadın 35 

yaşında erkek 40 yaşında olduğu ifade edilmiştir. 6 ve 8 yaşında iki çocuk sahibi oldukları 

belirtilmiştir.  

İşsiz- Temizlikçi ailesinde kadın temizlikçi kıyafetli, hafif kilolu, kıvırcık saçlı olarak 

betimlenmiştir. Erkek ise evde içki içen, mutsuz, dağınık, bıyıklı, sakallı, az saçlı ve düşünceli 

olarak betimlenmiştir. Çizile resimde evde erkeğin koltuğunun arkasında korku ve üzüntüyle 

bakan mutsuz bir çocuk olduğu görülmektedir.  
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Türk ve İspanyol Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerindeki Kalıp 

Yargılarının Karşılaştırılması 

Türk ve İspanyol üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerindeki kalıp yargı biçimleri 

betimlenmiş,  aralarındaki farkları ve benzerlikleri karşılaştırılmalı olarak verilmiştir. Türk ve İspanyol 

öğrencilerinin aile kurgularında meslekler ve cinsiyet eşleşmelerinin benzer olduğu görülür. Öğrenciler 

kadınları; mimar, tüccar, temizlikçi, öğretmen olarak erkekleri ise; doktor, işadamı, bilim insanı, işsiz 

olarak eşleştirmiştir. Her İki ülke öğrencileri erkekleri; bilim insanı, doktorluk gibi statülü rollere, 

kadınlar ise; hizmet sektörü, temizlik gibi rollere uygun görmüşlerdir. Sosyal rol ve sorumluluklara 

baktığımızda her iki ülkede de kadınlar ev içi işlerde temizlik, çocuk bakımı, kahvaltı hazırlama, akşam 

yemeği, çocuk bakımı gibi sorumluklar aldıkları erkekler ise meslekleriyle ilgili işleriyle ilgilendikleri 

görülmektedir. Kişisel özellikler olarak, her iki ülkede de öğrenciler kadınları fiziksel özellikleriyle 

zayıf, şişman, zarif, narin, uzun saçlı, elbise giymesi gibi özellikleri ile erkekleri ise; sakallı, bıyıklı, 

şişman, gibi özellikleriyle betimlemişlerdir.  

TARTIŞMA VE SONUÇ   

Araştırmada Türk ve İspanyol üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerinde meslek 

rolleri, sorumluluklar, kişisel özellikler göre kalıp yargılar olduğu tespit edilmiştir. Belirlenen 

kalıp yargıların çoğunun kadınlara ve erkeklere yönelik geleneksel ve iki ülke öğrencilerinde 

benzerdir. Ulaşılan bu sonuçlar, alan yazındaki diğer araştırmalarla ile benzer olarak bireylerin 

mesleklere ilişkin kalıplaşmış bir cinsiyetçi algılarının var olduğunu göstermektedir (Başfırıncı 

vd., 2019; Correll, 2001; Jessell ve Beymer, 1992; Tarhan, 2021; Trepanier-Street ve 

Romatowski, 1999; Çifci ve Şahin Başfırıncı, 2020: 185; Ginevra ve Nota, 2017; Kaya, 2019; 

Slutskaya, 2017; Symanska ve Rubin, 2018; Uğurlu, Kuzlak, Gupta ,2021). 

Toplumlarda toplumsal cinsiyete ilişkin kalıp yargılar ve meslek rolleri, erken yaştaki 

çocuklara, aile, akran grupları, okullar ve kitle iletişim araçları yoluyla verilir. Ailede başlayan 

eğitim süreci boyunca çocuk içinde bulunduğu toplumda nasıl davranması gerektiğini öğrenir. 

Bireylerin toplumda hangi meslekleri seçebilecekleri, hangi rollere sahip oldukları, 

sorumluluklar ve toplum içinde nelere dikkat edeceklerine sahip oldukları cinsiyet 

belirleyicidir. Bireyler cinsiyetlerine göre onlardan beklenen davranışlar göstermeye 

zorlanırlar, göstermediklerinde çoğu zaman yadırganırlar. Toplumsal cinsiyet rolleri ise 

çocukluktan itibaren çizgi filmler, masallar, filmler, gelenek ve göreneklerdeki bazı unsurlar 

(atasözleri, deyimler, halk oyunları, maniler, türküler) aracılığıyla sunulur. İnsanlar küçük 

yaşlardan itibaren toplumsal cinsiyetle ilgili sunulan davranış biçimlerini farkında olmadan 

içselleştirir. Bu nedenle, içerdiği bu davranış biçimlerinin kimlik oluşumlarının ve düşünme 

biçimlerinin temelini oluşturur. Bu nedenle toplumda kadın pasif, erkek baskın olarak algılanır. 

Araştırma bulgularına göre her iki ülke öğrencileri erkekleri doktor, bilim insanı, işsiz, tüccar 

meslekleriyle eşlerken; kadınları mimar, öğretmen, temizlikçi, memur meslekleriyle 

eşleştirmişlerdir. Bireylerin meslek algıları büyük ölçüde çocukluktan edindikleri mesleki kalıp 

yargılar aracılığıyla içselleştirilmekte ve istihdama yansımaktadır. TÜİK’in “Sosyal Yapı ve 

Cinsiyet İstatistikleri” (2017) incelendiğinde, ülkemizdeki erkek polis sayısının kabaca kadın 

polis sayısının 16 katıyken, kadın okul öncesi öğretmen sayısının erkek okul öncesi öğretmen 

sayısının 18 katı olduğu görülmektedir. Cinsiyet ayrımı meslek grupları içerisinde bile gözle 

görülebilir durumdadır. Kadınların çalıştığı alanlar anaokulu veya ilkokul gibi küçük çocukların 

bakımını içeren alanlara yoğunlaşırken, erkekler yönetim ile ilgili ağırlıklı olarak yöneticilik 

gibi pozisyonlara dahil olur. Kadınların belli meslekleri seçmelerinin en önemli sebeplerinden 

birisi evlerine ve cinsiyet rollerine bağlı evdeki sorumluluklarına engel olmamasıdır. 

TurkStat’ın seçilen mesleklerin sosyal yapı ve cinsiyet istatistikleri incelendiğinde bunun 

yansımaları üst düzey yönetici pozisyonlarında da açıkça görülmektedir. Örneğin, 2017 yılında 

yüz on iki devlet üniversitesi rektörü arasından üç tanesinin kadın ve üst düzey pozisyonlarda 

çalışan kadınların oranının (%17.3) erkeklerinkinden (%82.7) çok daha az olması; cinsiyete 
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dayalı kalıp yargıları Türkiye’de iş seçerken etkili olduğu anlamına gelmektedir. Cinsiyet kalıp 

yargıları bireylerin önyargıları ve ayrımcı davranışlarında kendisini gösterir. Türkiye, Dünya 

Ekonomik Forumu'nun 2020 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi'nde 153 ülke arasında 130. 

sırada yer almaktadır. Endekse göre Türkiye; kadınların ekonomiye katılımı ve fırsat eşitliği 

kategorisinde 136., işgücüne katılımda 135., aynı işe eşit ücrette 106., eğitim olanaklarına 

erişimde 13., sağlıkta 64. ve siyasi yaşamda temsilde 109. sıradadır (Weforum, 2020). Benzer 

şekilde, OECD’nin 2015 yılındaki raporuna göre Türkiye’de kadınlar erkeklere oranla %20 

daha az kazanmaktadır. YÖK’ün 2015 verilerine göre “mühendislik fakültelerinde öğrenim 

gören erkek öğrenci sayısı 182.023 iken, kız öğrenci sayısı sadece 72.347’dir (Sabancı 

University Research Database, 2019). Kadınların dünya genelinde STEM (Fen, Teknoloji, 

Mühendislik ve Matematik) alanında, erkeklerin ise hemşirelik, öğretmenlik ve sosyal hizmet 

gibi meslek alanlarında cinsiyetler arası eşitsiz bir temsile neden olmaktadır (Forsman ve Barth, 

2017: 460).  Görülebileceği gibi, bireylerin meslek seçimleri büyük ölçüde çocukluktan 

edindikleri mesleki kalıp yargılar aracılığıyla içselleştirilmekte ve böylece istihdama 

yansımaktadır. Alana ilişkin bulgular, toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının istihdama ilişkin 

mevcut toplumsal cinsiyet eşitsizliğini güçlendirdiğini ortaya koymaktadır (Correll, 2004).  

Bugün Batı ülkelerinde de mesleki alanda cinsiyet ayrımcılığının hâlâ devam ettiğini, ortaya 

koyan çalışmalar mevcuttur (Jessell, ve Beymer, 1992;  Kidd ve Goninon, 2000).  

Araştırma bulgularına göre,  her iki ülke öğrencileri için benzer şekilde toplumdaki rollerin 

ve sorumlulukların kadın ve erkekler için ayrı olduğu tespit edilmiştir.  Öğrenciler kadınları 

evdeki işlerle öne çıkarmışlardır, evin dışında çok az role sahip göstermişlerdir. Kadınların 

sosyal statüleri erkeklerden daha düşük olarak görülmektedir. Ayrıca, öğrenciler kadınların 

yaşam alanlarını ev ile sınırlandırmışlardır. Kadınları çocuklara bakmakla ev işi yapmakla 

yükümlü olarak betimlemişlerdir. Örneğin bilim insanı mesleğini her iki ülke öğrencileri erkek 

olarak eşleştirmiş ve bilim insanını çalışırken betimlemiştir. Bunun yanında eşini öğretmen 

olarak eşleştirmişlerdir. Kadını çocuklarla ilgili, çocukların bakımı gibi ev içi/dışı işleri 

yaparken betimlemişlerdir. Çünkü kadınlar iş yerlerinde etkin rol oynasalar bile aynı oranda işi 

evde yapma sorumlulukları vardır. Bu araştırmanın verileri Türk İstatistik Enstitüsü (2016) 

tarafından yayınlanan “Türkiye’deki Aile Yapısı Araştırması” ile uyumludur. TÜİK (2016a, 

2016b) tarafından ev işlerine ve aileye ayrılan zaman incelenmiş ve çalışan erkeklerin bu işlere 

günlük 46 dakika ayırdığı görülürken çalışan kadınların 3 saat 31 dakika ayırdığı görülmektedir. 

Benzer şekilde TurkStat’ın ülke çapında yaptığı araştırmada %91.3 oranında temizlik, yemek 

ve çocuk bakımı gibi görevler anneler tarafından yapılmaktadır. Araştırmanın yapıldığı her iki 

ülkede çalışma grubundaki kadınların sayısının erkelerinin sayısından oldukça fazla olduğu göz 

önüne alındığında gruptaki kadınların da kendileri için bu kalıp yargıları kabullendiği ve 

benimsedikleri olarak yorumlanabilir. Ataerkil bir toplum yapısının kadınlara karşı olumlu ya 

da olumsuz kalıp yargılar oluşturduğu inkâr edilemez bir gerçektir. Fakat bunun tersi bulgulara 

da rastlanmaktadır. Apalı (2011) çalışmasında erkeklerde görülen gelenekçi tutum ve 

davranışların kadınlarda önyargıyla yaklaşılması tuhaf karşılandığını, bir erkeğin ev işi 

yapması, çocuğa bakması ya da bir kadının otobüs sürmesi zamanla normal olarak kabul 

edileceğini savunmaktadır. Uysal’ın (2006) çalışma sonuçları da kadınlar hakkındaki kalıp 

yargıların toplumsal değişimlerle değişebileceğini belirtmiştir.   

Çalışmaya katılan her iki ülkedeki üniversite öğrencilerinin kadınlara ve erkeklere özgü kişilik 

özelliklerine göre benzer kalıp yargıları olduğu tespit edilmiştir. Kadınlar; zarif, anaç bir yapıda 

gösterilirken, erkek güçlü ve çalışkan olarak betimlenmiştir. Alan yazında buna benzer sonuçlar 

verdır. Erkeklere ve kadınlara atfedilen cinsiyet kalıp yargıları incelendiğinde feminen 

özellikler sevecen, duygusal, duyarlı, mütevazı, bağlı, merhametli, itaatkar, narin önemser ve 

uysal olarak tanımlanırken maskülen özellikler ise agresif, korkusuz, rasyonel, güvenli, 

bağımsız, soğukkanlı, katı, agresif ve aktif gibi sıfatlarla tanımlanmaktadır (Dökmen, 2012; 
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Eagly vd. 2000). Aslan'ın (2015) öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet algılarını ortaya 

koyduğu çalışmada, öğretmen adaylarının kadınları, zayıf, hassas ve ilgiye muhtaç olduğunu 

vurgulayan toplumsal cinsiyet önyargılarına sahip olduğunu göstermiştir.. Tarhan ( 2021 ),  lise 

öğrencileri ile yaptığı çalışma sonucunda erkekler kızgın, sert ve kavgacı olarak güç ve otorite 

sembolü olarak algılanırken, kadınların yumuşak huylu, sakin ve merhamet gibi özellikleriyle 

tanımlandığını ifade etti. Zittleman’ın (2006) ortaokul öğrencileri arasında yaptığı çalışmasında 

erkekler kendilerini kadınlardan daha sert ve güçlü görmektedirler.  Fitzpatrick ve McPherson 

(2010) çalışmalarında, Amerika’da yayınlanmış 56 boyama kitabındaki 889 karakterdeki 

cinsiyet ve cinsiyetlere verilmiş rolleri incelediler. Araştırmanın sonuçlarına göre, erkek 

cinsiyetinin kitaplarda daha aktif bir karakter içerdiği belirlendi. Kadınlar daha çok çocuklarla 

özdeşleştirilirken erkekler genellikle süper kahramanlar ve aslan gibi güçlü hayvanlarla 

özdeşleştirildiği belirlendi. Bu araştırmalar değerlendirildiğinde erkekler için aktif roller uygun 

görülürken kadınlar için pasif roller uygun görülmektedir.   

Sonuç olarak;  çalışmaya katılan her iki ülke öğrencilerinin benzer kalıp yargılara sahip olmaları 

bu araştırmanın çarpıcı sonucudur.  Her toplumun kendine özel birtakım kalıp yargıları vardır. 

Kalıp yargılar toplumlar arasında farklılık veya benzerlik gösterebilir. Cinsiyet, ırk, meslek, dış 

görünüş, mezhep, bir gruba veya organizasyona üyelik gibi toplumu tanımlayan kalıp yargılar 

yüzünden toplumun yapısı değişiklikler gösterir.  Toplumun değerlerini içerdiği için toplumu 

tanımaya yardımcı olur. Farklı toplumlardaki farklı kalıp yargılar toplumlar hakkında bilgi 

verebilir. Aynı zamanda kalıp yargılar gruplar arasında ayrımcı davranışlara ve gerilimlere de 

neden olabilir. Bununla birlikte yaşadıkları toplumdaki kalıp yargıları bilmek, bu kalıp 

yargıların oluşturacağı ayrımcılık ve eşitsizlik durumlarının üstesinden gelmeye de yardımcı 

olacaktır. Bu nedenle toplumun çeşitli kesimlerine, farklı yaş, statü ve sosyoekonomik 

düzeylerdeki bireylere yönelik daha fazla araştırma yapılabilir. Bu bulgular doğrultusunda kalıp 

yargıların neden olduğu ayrımcılık ve eşitsizlik konularına eğitim programlarının içerisinde yer 

verilmeli ve öğrencilerin bu konularda bilinç ve farkındalıklarının artırılması için konferanslar 

ve seminerler gibi etkinlikler düzenlenmelidir. 
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FEN BİLİMLERİ DERS KİTAPLARINDA FEN MÜHENDİSLİK VE 

GİRİŞİMCİLİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YER ALAN 

ETKİNLİKLERİN MÜHENDİSLİK TASARIM SÜRECİNE GÖRE 

İNCELENMESİ1 

 

Ayşenur AKBULUT, Canay PEKBAY 

 

Özet 

Bu araştırmanın amacı; fen bilimleri ders kitaplarındaki fen, mühendislik ve girişimcilik 

uygulamaları kapsamında yer alan etkinliklerin mühendislik tasarım sürecini ne düzeyde 

kapsadığını ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımlarından doküman 

incelemesi kullanılmıştır. Araştırmanın veri kaynağı, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde 

uygulanmakta olan dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf fen bilimleri ders 

kitaplarında fen, mühendislik ve girişimcilik uygulamaları kapsamında yer alan 26 etkinliktir. 

Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Mühendislik tasarım süreci 

etkinlik değerlendirme rubriği” kullanılmıştır. Rubrik oluşturulurken MEB’in yayınladığı ders 

kitaplarında bulunan, mühendislik tasarım süreci basamakları kullanılmıştır. Rubrikte yer alan 

ölçütler; 1. Sorunu Araştırma, Tartışma ve Çözüm Yolları Üretme, 2. Hayal Etme ve Tasarım 

Önerisi Geliştirme, 3. Planlama ve Tasarım Geliştirme, 4. Ürün Oluşturma ve Test Etme, 5. 

Değerlendirme, Geliştirme, Değişiklik, 6. Yayınlama ve Tanıtım’dır. Araştırma sonucunda 

dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci sınıf ders kitaplarında bulunan fen, mühendislik ve 

girişimcilik uygulamaları etkinliklerinin mühendislik tasarım sürecini yeterli düzeyde 

kapsamadığı tespit edilmiştir. Sekizinci sınıf ders kitaplarında ise fen, mühendislik ve 

girişimcilik uygulamalarına hiç yer verilmemiştir. Etkinlikler incelendiğinde tüm basamakları 

tam anlamıyla içeren hiçbir etkinliğe rastlanmamıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Mühendislik tasarım süreci; ders kitapları; fen, mühendislik ve girişimcilik 

uygulamaları 

 

GİRİŞ 

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle insanların ihtiyaçları da farklılaşmıştır. Karşılaşılan 

problemler çağın getirdiği değişiklikler sebebiyle giderek daha karmaşık hale gelmiştir. Bu 

problemleri çözüme kavuşturmak için bireylerin becerilerinin de günden güne değiştiği 

gözlemlenmektedir. Bu beceriler yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, analitik düşünme, 

girişimcilik, iletişim kurabilme, karar verme gibi 21. yüzyıl becerileridir (Öğretir-Özçelik ve 

Tuğluk, 2020). Yaşadığımız yüzyılda bireylerin karşılaştığı problemi tanıması, problemle ilgili 

veri toplayabilmesi ve bu problemi yardım almadan kendi başına çözebiliyor olması 21. yüzyıl 

becerileri ile mümkündür. Kimseye bağlı kalmadan bir bilim insanı edasıyla araştıran, 

sorgulayan, üreten en önemlisi bir konu hakkında düşünen bireyler yetiştirmek, ülkenin 

geleceği açısından oldukça önemlidir (Partnership for 21st Century Skills, 2016). Bu becerileri 

kazandırmak adına ülkeler eğitimde değişikliklere gitmekte, yeni eğitim yaklaşımları 

benimsemektedirler. Bu yeni eğitim yaklaşımlarından bir tanesi de STEM (fen, teknoloji, 

mühendislik ve teknoloji) eğitim yaklaşımı olarak karşımıza çıkmaktadır.  

                                                 
1 Çalışma, 20-22 Mayıs 2022 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilen III. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde 

Akademik Çalışmalar Sempozyumu’nda özet sözel bildiri olarak sunulmuştur. 
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STEM eğitimi, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarının birden fazlasının 

kesişmesiyle oluşan bilgi, beceri ve inançları içeren, disiplinler arası bir yaklaşımdır (Çorlu, 

Capraro, & Capraro, 2014; Gonzalez & Kuenzi, 2012). STEM eğitimi, yeni bir ürün tasarımında 

veya var olan bir ürünü revize etmede fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini 

kullanarak tecrübeler kazanma, problemlere çözüm üreterek eğitim yoluyla üretim yapma 

sürecidir (Thomasian, 2011). Bu kapsamda fen ve matematik alan uygulamalarına teknolojiyle 

birlikte mühendislik becerileri entegre edilerek nitelikli bireylerin yetiştirilmesi beklenmektedir 

(Bakırcı & Kutlu, 2018). Ülkelerin özellikle son 10 yıldır gerçekleştirdikleri reform 

hareketleriyle birlikte STEM eğitimine yöneldikleri, buna bağlı olarak öğretim programlarında 

değişikliğe gittikleri görülmektedir.  

Hızla gelişen teknolojiye ve dijital dünyaya ayak uydurabilmek için öğretim programları zaman 

içerisinde değişmektedir (Deveci, 2018). Gelişen çağa ayak uydurabilmek için ülkemizde de 

öğretim programlarında değişiklikler olmuştur. Fen bilimleri öğretim programı, 2017 yılında 

yapılan değişiklerle dikkat çekmektedir. Özellikle mühendislik, tasarım, girişimcilik gibi 

kavramların programa girmesi, öğretim programını bir önceki programlardan farklılaştırmıştır. 

2018 Fen bilimleri Öğretim Programı ile birlikte beceriler boyutuna “mühendislik ve tasarım 

becerileri” dâhil olmuştur. Ayrıca “Fen Mühendislik Girişimcilik Uygulamaları” (FMGU) 

programa eklenmiştir. FMGU öğretim programına 3. sınıf hariç diğer sınıf düzeylerinin (5, 6, 

7, ve 8. sınıflar) son ünitelerinde 12 saatlik bir uygulama olarak eklenmiştir. 4. sınıflarda ise bu 

süre 9 saattir. Yıl içerisinde ders boyunca yapılan etkinliklerin, yılsonunda 9 saatlik bir süre 

içerisinde bilim şenliği havasında sunulması istenmiştir (Bahar vd. 2018).  

Öğretim programında FMGU’da öğrencilerden istenen becerilerden birisi günlük hayatta 

karşılaştıkları problemleri tanımalarıdır. Sonrasında probleme olası çözümler getirmesi 

beklenir. Bu çözümlerin zaman, maliyet ve malzeme açısından ekonomik olması beklenir. 

Belirlenen olası çözümlerden uygun olan çözüm yolunu seçerler. Seçilen çözüm yoluna uygun 

bir prototip hazırlanır ve sonrasında tasarımı gerçekleştirmeleri beklenir. Yapılan tasarımların 

ve sürecin okul içerisinde yapılmasına özen gösterilir. Sunumdan sonra tasarım üzerinde 

geliştirilmesi gereken kısımlar belirlenir. İşte bu süreçte öğrenciler problemin çözümünden, 

ürün tasarımına kadar bir mühendis gibi çalışırlar. Bu yüzden öğrenciler bu uygulamaları 

gerçekleştirirken, aynı zamanda STEM eğitiminin bir uygulaması olan, mühendislik tasarım 

sürecini kullanırlar (Aydın & Karslı Baydere, 2019). Mühendislik tasarım süreci bireylere 

karşılaştıkları bir problemde; bir mühendis algısıyla yaklaşarak çözüm yolları bulması 

gerektiğini öğretmektedir. Öncelikle karşılaşılan problemin tanımlaması, problem ile ilgili 

çözüm yolları üretmesi, ürettiği çözüm yollarının içerisinden uygun olanı seçmesi ve bu seçtiği 

çözüm yolu için prototip geliştirmesi, geliştirdiği ürünün eksiklerini fark edip ürün üzerinde 

değişiklik yapması ve bu ürünü iyi bir şekilde tanıtması; çalıştığı konu ile ilgili farkındalığı 

arttıracak ve edinilen bilgilerin daha kalıcı hale gelmesini sağlayacaktır (Tosmur Bayazıt, 

Akaygün, Aslan Tutak & Demir, 2018). Bu sayede fen ve matematik öğretimini de geliştirmeye 

katkı sağlayacaktır. Genel anlamda mühendislik tasarım süreci problemin tanımlanması ile 

başlar, probleme çözüm önerisi getirme, çözümün tasarımı ve test etme ile son bulur 

(Cunningham, 2009; Hynes, Postmore, Dare ve Milto 2011; Valvano & Yerraballi, 2014; Milli 

Eğitim Bakanlığı [MEB], 2021). Literatürde tek bir mühendislik tasarım süreci 

bulunmamaktadır. Bu süreçler genel olarak birbirleri ile benzer olsa da bazı noktalarda 

farklılaşmaktadır. Bu farklılıklar araştırmanın amacı ve sınıf seviyesi ile ilgili farklılıklardan 

kaynaklanmaktadır (NGSS, 2013). Çalışmada fen bilimleri ders kitabındaki FMGU 

kapsamındaki etkinlikler inceleneceğinden MEB tarafından müfredatta belirtilen mühendislik 

tasarım süreci basamakları kullanılarak inceleme yapılmıştır. 

Bilgileri ezberlemekten çok öğrenilen duruma uyarlamak, bilgiyi anlamlandırmak bireyin 

gelişimi için önemli bir yer edinmektedir. Çünkü bireyler öğrenilen bilgileri kavrayıp 
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zihinlerinde daha kalıcı hale getirmek istemektedir. Bireylere bilgileri öğretmede ise ders 

kitapları önemli bir rol oynamaktadır (Yılmaz, Gündüz, Hatun Diken & Çimen, 2017). Ders 

kitaplarının yaşama uygunluğuna, hızla gelişen teknolojiye ve çağa uyum sağlaması oldukça 

önemlidir. Çünkü ancak bu durumda nitelikli bir eğitim verilebilir ve ülkeler arası rekabete 

ortak olunabilir (Demirel & Kıroğlu, 2005). Değişen öğretim programlarına paralel olarak, ders 

kitaplarında da güncellemelere gitmek önemlidir. Ülkemizde 2018 Fen Bilimleri Öğretim 

Programı ile birlikte fen bilimleri ders kitaplarında da değişikliğe gidilmiştir. Öğretim 

programına paralel olarak ders kitaplarına da FMGU adı altında etkinlikler eklenmiştir. 

Literatürde, ders kitaplarının çeşitli yönlerden incelendiği çalışmaların olduğu görülmektedir. 

Ders kitaplarının STEM açısından incelendiği çalışmalardan Tezcan-Şirin, Kaval-Oğuz ve 

Tüysüz (2022), ortaokul fen bilimleri ders kitaplarında yer alan etkinliklerin ve etkinlik 

değerlendirme sorularının STEM’e uygunluğunu hazırladıkları ölçüt yardımıyla analiz 

etmişlerdir. Çalışma sonucunda STEM disiplinlerinin bütünleştirmeyi sağlayan ve bilgi temelli 

problem içeren hem etkinlik sayısının hem de etkinlik sonu değerlendirmelerin yetersiz 

olduğunu bulmuşlardır. Benzer şekilde Karabolat, Atıcı ve Taflı (2021), biyoloji ders 

kitaplarında yer alan etkinlikleri STEM açısından incelemişlerdir. Etkinliklerde STEM 

disiplinlerinin bütünleştirilmesinin yetersiz olduğunu bulmuşlardır. Koyunlu-Ünlü ve Şen 

(2018) ise 5. Sınıf fen bilimleri ders kitabındaki etkinlikleri hem mühendislik tasarım sürecine 

göre hem de bilimsel araştırmaya göre incelemişlerdir. Çalışma sonuçları etkinliklerde 

mühendislik tasarım sürecine hiç yer verilmediğini göstermektedir. 

Bu çalışmada 2018 yılında fen bilimleri öğretim programına eklenen “Fen, Mühendislik ve 

Girişimcilik Uygulamaları” kapsamı içerisinde ders kitaplarında bulunan etkinliklerin 

mühendislik tasarım sürecini yansıtıp yansıtmadığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Yapılan 

çalışmalarda Fen, Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları fen bilimleri öğretim programına 

2018 yılında girmesine rağmen, FMGU’nun öğretmenler tarafından yeterince önemsenmediği 

görülmektedir (Özkan, 2019). FMGU’nun, öğrencilerin sorgulama ve üretme becerilerini 

geliştireceği düşünüldüğünden ders kitaplarının ne derece STEM eğitimini desteklediğini tespit 

etmek amacıyla çalışma yapılmaktadır. 2018 Fen Bilimleri Öğretim Programına FMGU’nun 

eklenmesiyle birlikte, öğretmenlerin yol göstericileri olarak kullanılan temel gereçlerden biri 

olan ders kitaplarında var olan durumu ortaya çıkarmanın araştırmacılara, öğretmenlere ve ders 

kitabı yazarlarına katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Buradan hareketle araştırmanın problem 

cümlesi şu şekildedir: 2021-2022 eğitim-öğretim yılında kullanılan 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıf fen 

bilimleri ders kitaplarındaki fen, mühendislik ve girişimcilik uygulamaları kapsamında yer alan 

etkinlikler mühendislik tasarım sürecini ne düzeyde kapsamaktadır? Araştırmanın alt 

problemleri ise aşağıdaki gibidir: 

1) Fen bilimleri ders kitaplarındaki FMGU kapsamında yer alan etkinlikler; 

a) Sorunu araştırma, tartışma, çözüm yolları üretme basamağını ne düzeyde 

kapsamaktadır? 

b) Hayal etme ve tasarım önerisi geliştirme basamağını ne düzeyde kapsamaktadır? 

c) Planlama ve tasarım geliştirme basamağını ne düzeyde kapsamaktadır? 

d) Ürün oluşturma ve test etme basamağını ne düzeyde kapsamaktadır? 

e) Değerlendirme, geliştirme, değişiklik basamağını ne düzeyde kapsamaktadır? 

f) Yayınlama ve tanıtım basamağını ne düzeyde kapsamaktadır? 

2) Fen bilimleri ders kitaplarındaki FMGU kapsamında yer alan tüm etkinliklerin her sınıf 

düzeyindeki konu ve disiplin alanı dağılımı nasıldır? 

YÖNTEM 

Bu araştırma, fen bilimleri ders kitaplarındaki FMGU kapsamında yer alan etkinliklerin 

mühendislik tasarım sürecini ne düzeyde kapsadığını araştırmayı amaçlamaktadır. Araştırmada 
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nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Doküman analizi 

araştırılacak konu hakkında bilgi içeren tüm yazılı, sözlü materyallerin analiz edilmesidir. 

Doküman analizi yöntemi konu hakkındaki tablonun geniş çerçevede görünmesini 

sağlamaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2018). Wiersma’e (2000) göre doküman analizi tekniği; 

verilerin toplanması, sistematik olarak incelenmesi ve değerlendirilmesinde yararlanılan bir 

tekniktir. 

Çalışmada doküman analizinin güçlü yönleri arasında; uzun süreli (zamana yayılmış) bir analiz 

gerçekleştirilebilmesi, araştırma esnasında tepkiselliğin olmaması, düşük maliyetli olması, 

araştırma için geniş örneklem bulunması yer almaktadır. Doküman analizinin zayıf yönleri ise 

araştırma esnasında olası yanlılık, eksiklik, standart bir formatın olmaması, kodlama zorluğu 

bulunmasıdır. 

Veri Kaynakları 

Araştırmada, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 

4., 5., 6., 7. ve 8. sınıf toplam 10 adet fen bilimleri ders kitabı incelenmiştir. Bu kitaplar 

içerisinde FMGU kapsamında yer alan 4. sınıfta 6, 5. sınıfta 9, 6. sınıfta 4 ve 7. sınıfta 7 etkinlik 

toplamda 26 etkinlik çalışmanın veri kaynağını oluşturmaktadır. 8 sınıf ders kitaplarında ise 

FMGU kapsamında etkinlik bulunmamaktadır. Tablo 1’de incelenen kitapların yayın evleri ve 

FMGU kapsamındaki etkinlik sayıları belirtilmiştir.  

Tablo1. Fen bilimleri ders kitaplarında FMGU kapsamında yer alan etkinliklerin dağılımı 

Sınıf 

düzeyi 

Yayın ismi Toplam etkinlik 

Sayısı 

FMGU kapsamında yer alan etkinlik 

sayısı 

4 Anka Yayıncılık 24 6 

4 MEB Yayıncılık 41 0 

5 MEB Yayıncılık 69 0 

5 SDR Yayıncılık 36 9 

6 MEB Yayıncılık 48 0 

6 MEB Yayıncılık 24 0 

6 Anadol Yayıncılık 30 4 

7 MEB Yayıncılık 32 0 

7 Yıldırım Yayıncılık 30 7 

8 Adım Adım Yayıncılık 28 0 

Tablo 1 incelendiğinde, MEB yayıncılık altında FMGU etkinliklerine hiç yer verilmemiştir.  

Veri Toplama Aracının Hazırlanması ve Veri Analizi 

Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Mühendislik tasarım 

süreci etkinlik değerlendirme rubriği” kullanılmıştır. Rubrik hazırlama sürecinden aşağıda 

ayrıntılı bir şekilde bahsedilmiştir.  

1. Adım: Literatür Taraması Yapılması 

İlk olarak FMGU kapsamındaki etkinlikleri mühendislik tasarım sürecine göre incelemek adına 

geliştirilmiş olan rubrikler araştırılmıştır. İncelenen rubriklerin etkinlikten ziyade ürün 

değerlendirme rubriği olduğu görülmüştür (Gülhan, 2016). Bu sebeple araştırmacılar kendileri 

bir rubrik oluşturmaya karar vermişlerdir. Bunun için ilk olarak MTS basamaklarından 

hangisini kullanmaları gerektiklerine karar vermişlerdir. Literatürde bir çok MTS yer 

almaktadır (Cunningham, 2009; Hynes, 2011; MEB, 2021).   
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2. Adım: Kullanılacak Mühendislik Tasarım Sürecinin Seçilmesi 

“Mühendislik tasarım süreci etkinlik değerlendirme rubriği” hazırlanırken, ders kitaplarındaki 

etkinlikler inceleneceğinden, MEB’in fen bilimleri ders kitaplarında yer alan sorunu araştırma, 

tartışma ve çözüm yolları üretme, hayal etme ve tasarım önerisi geliştirme, planlama ve tasarım 

geliştirme, ürün oluşturma ve test etme, değerlendirme, geliştirme, değişiklik, yayınlama ve 

tanıtım basamaklarından oluşan mühendislik tasarım süreci seçilmiştir. Bu basamakların 

etkinliklerde ne derece temsil edildiğinin tespit edilmesi için araştırmacılar tarafından ölçütler 

belirlenmiştir.  

3. Adım: Rubriğin İlk Halinin Oluşturulması 

Literatür taramaları yapıldıktan sonra “Mühendislik tasarım süreci etkinlik değerlendirme 

rubriği” ilk taslağı oluşturulmaya başlanmıştır. Basamakların her birine, o basamakta olması 

beklenen kriterler eklenmiştir. Bunları belirlerken literatürden yararlanılmıştır. İlk olarak 

rubrikte 1) sorunu araştırma, tartışma ve çözüm yolları üretme basamağında; problem durumu, 

araştırma, kriter, sınırlılık ve tartışma kriterleri oluşturulmuştur. 2) Hayal etme ve tasarım 

önerisi geliştirme basamağına çözüm önerisi, çizim ve yaratıcılık kriterleri eklenmiştir. 3) 

Planlama ve tasarım geliştirme basamağında malzeme, amaç ve süre kriterleri oluşturulmuştur. 

4) Ürün oluşturma ve test etme basamağına model ve test etme kriterleri eklenmiştir. 5) 

Değerlendirme, geliştirme, değişiklik basamağına ise değerlendirme, geliştirme ve 

uygulanabilirlik eklenmiştir. Son alt boyut olan 6) yayınlama ve tanıtım basamağına ise 

yayınlama ve tanıtım kriteri eklenmiştir.  

4. Adım: Uzman Görüşüne Başvurulması 

Hazırlanan rubrik için iki uzman görüşüne başvurulmuştur. Uzman görüşleri doğrultusunda 

bazı kriterlerde değişiklik yapılmıştır. Örneğin; sorunu araştırma, tartışma ve çözüm yolları 

üretme basamağındaki kriter ve sınırlığın aynı amaca hizmet ettiği ve birisinin kaldırılması 

gerektiği belirtilmiştir. Planlama ve tasarım geliştirme basamağındaki amaç kriterinin sorunu 

araştırma, tartışma ve çözüm yolları üretme basamağında olmadığı gerektiği düşünülmüştür. 

 5. Adım: Rubriğin Son Halinin Oluşması 

Uzman görüşlerinden sonra rubriğe son hali verilmiştir. Rubrik 8 bölüm, 17 alt bölümden 

oluşmaktadır. Rubrik üçlü puanlama şeklinde hazırlanmıştır. Etkinlikler; Evet (3 Puan), Kısmen 

(2 Puan) ve Hayır (1 Puan) üzerinden değerlendirilmiştir. Evet kriterleri tam anlamıyla içerdiği 

durumda, kısmen ise bazı durumları içerdiğinde değerlendirmeye dahil edilmiştir. Hayır 

seçeneği ise kriterleri içermediğinde kullanılmıştır. Rubrikteki bölümler ve alt bölümler Tablo 

2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Rubrikte yer alan bölüm ve alt bölümler 

Bölümler Alt Bölümler 

1. Sorunu araştırma, Tartışma ve Çözüm yolları üretme 
• Problem durumu 

• Araştırma 

• Sınırlılık 

• Amaç  

• Tartışma 

2. Hayal Etme ve Tasarım önerisi geliştirme 
• Çözüm Önerisi 

• Yaratıcılık 

• Çizim 

3. Planlama ve Tasarım 
• Planlama 

• Süre 

• Malzeme 

4. Ürün oluşturma ve Test etme 
• Model Tasarımı  

• Test Etme 
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5. Değerlendirme, Geliştirme ve Değişiklik 
• Değerlendirme 

• Geliştirme 

6. Yayınlama ve Tanıtım 
• Yayınlama  

• Tanıtım 

Çalışma kapsamında FMGU kapsamındaki etkinlikler içerik analizi kullanılarak analiz 

edilmiştir. İçerik analizinde okuyucunun anlayacağı türden kodlamalar yapmak ve açıklamalar 

yazmak en önemli durumlardan biridir. İçerik analizi yapılmasındaki amaç ise çalışmanın daha 

iyi bir şekilde anlaşılmasını sağlamaktır (Yıldırım & Şimşek, 2018). Etkinliklerin isimleri 

“Etkinlik-1, Etkinlik-2..” şeklinde numaralandırılarak kodlanmıştır. Etkinlikler araştırmacılar 

tarafından oluşturulan rubrik ile incelenmiştir. İncelenen etkinlikler her alt problem için 

tablolaştırılmıştır. Tablolar oluşturulurken betimsel istatistikler (frekans, yüzde) kullanılmıştır. 

Geçerlik ve Güvenirlik 

Araştırmada veri kaynağı olarak 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıf düzeyinde okutulan bütün ders kitapları 

incelenmiştir. Araştırmacılar tarafından geliştirilen rubriğin kapsam geçerliği için uzman 

görüşlerine başvurulmuştur. Araştırmacılar etkinlikleri geliştirdikleri rubriğe göre birbirinden 

bağımsız olarak analiz ederek iki araştırmacı arasındaki uyuma bakılmıştır. Bu uyum Miles ve 

Huberman (1994) formülü ile hesaplanmış ve yaklaşık olarak %96,4 olarak belirlenmiştir.  

BULGULAR 

2021-2022 eğitim-öğretim yılında 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıf Fen Bilimleri Ders Kitaplarında Fen, 

Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları kapsamında yer alan etkinlikler araştırmacılar 

tarafından geliştirilen rubrik yardımıyla analiz edilmiştir. Etkinliklerin rubrikte belirlenen 

ölçütlerin frekans ve yüzdeleri hesaplanarak tablolar halinde verilmiştir. Alt problemlere göre 

elde edilen bulgular aşağıda sunulmuştur. 

1. Alt Probleme İlişkin Bulgular: Fen bilimleri ders kitaplarındaki FMGU kapsamında 

yer alan etkinlikler; 

a) Sorunu araştırma, tartışma, çözüm yolları üretme basamağını ne düzeyde kapsamaktadır? 

Sorunu araştırma, tartışma, çözüm yolları üretme basamağı için oluşturulan alt kategoriler: 

Problem durumu, araştırma, sınırlılık, amaç ve tartışmadır. Bu kategorilere ait ölçütler Tablo 

3’de yer almaktadır. 

Tablo 3. Sorunu araştırma, tartışma, çözüm yolları üretme basamağı için oluşturulan ölçütler 

ÖLÇÜTLER EVET (3) KISMEN (2) HAYIR (1) 

 S
O

R
U

N
U

 A
R

A
Ş

T
IR

M
A

, 
T

A
R

T
IŞ

M
A

 

V
E
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Ü

M
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O
L

L
A

R
I 

Ü
R

E
T

M
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Problem 

durumu 

Etkinlikte problem 

durumu belirtilmiştir. 

Belirtilen problem 

durumu günlük hayatla 

ilişkilendirilmiştir. 

Etkinlikte problem durumu 

belirtilmiştir. Belirtilen 

problem durumu günlük 

hayatla kısmen 

ilişkilendirilmiştir. 

Etkinlikte problem 

durumu belirtilmemiştir.  

Araştırma Etkinlik araştırmaya 

teşvik eder ve etkinliğe 

yönelik araştırma soruları 

vardır. 

Etkinlik araştırmaya teşvik 

eder fakat etkinliğe yönelik 

araştırma soruları 

bulunmaz. 

Etkinlik araştırmaya 

teşvik etmez ve 

etkinliğe yönelik 

araştırma soruları 

bulunmaz. 

Sınırlılık Etkinlikte tasarlanacak 

ürün ile ilgili sınırlılıklara 

açık bir şekilde yer 

verilmiştir. 

Etkinlikte tasarlanacak ürün 

ile ilgili sınırlılıkların bir 

bölümüne kısmen yer 

verilmiştir.  

Etkinlikte sınırlılık 

belirtilmemiştir. 
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Tartışma 

 

 

Etkinlik öğrencilerin konu 

hakkında özgün tartışma 

yapmasına açıktır.  

Etkinlik öğrencilerin konu 

hakkında tartışma 

yapmasına yeteri kadar açık 

değildir. 

Etkinlik öğrencilerin 

konu hakkında tartışma 

yapmasına açık değildir.  

Amaç Etkinlik amaca hizmet 

etmektedir. 

Etkinlik kısmen amaca 

hizmet etmektedir. 

Etkinlik amaca hizmet 

etmemektedir.  

Bu basamak ile ilgili bulgulara ise Tablo 4’te yer verilmiştir.  

Tablo 4. Etkinliklerin sorunu araştırma, tartışma, çözüm yolları üretme basamağına göre 

dağılımı 

Sınıf 

Düzeyi 

Etkinlik 

Adı 

Problem 

Durumu 
Araştırma Sınırlılık Amaç Tartışma Frekans Yüzde 

4
. 

S
IN

IF
 

Etkinlik 1 2 2 1 3 2 10 66,67 

Etkinlik 2 1 2 2 3 2 10 66,67 

Etkinlik 3 1 2 2 3 1 9 60,00 

Etkinlik 4 1 2 2 3 3 11 73,33 

Etkinlik 5 1 2 2 3 3 11 73,33 

Etkinlik 6 1 2 2 3 3 11 73,33 

5
. 

S
IN

IF
 

Etkinlik 7 1 1 1 3 3 9 60,00 

Etkinlik 8 1 1 1 3 1 7 46,67 

Etkinlik 9 1 3 1 3 3 11 73,33 

Etkinlik 10 1 1 1 3 2 8 53,33 

Etkinlik 11 3 3 3 3 3 15 100,00 

Etkinlik 12 1 2 1 3 3 10 66,67 

Etkinlik 13 1 2 3 3 3 12 80,00 

Etkinlik 14 2 3 3 3 3 14 93,33 

Etkinlik 15 3 3 3 3 3 15 100,00 

6
. 

S
IN

IF
 

Etkinlik 16 1 1 2 3 1 8 53,33 

Etkinlik 17 1 2 1 3 1 8 53,33 

Etkinlik 18 1 2 1 3 1 8 53,33 

Etkinlik 19 1 3 1 3 3 11 73,33 

7
. 

S
IN

IF
 

Etkinlik 20 1 2 3 3 1 10 66,67 

Etkinlik 21 1 2 1 3 2 9 60,00 

Etkinlik 22 1 2 1 3 3 10 66,67 

Etkinlik 23 1 2 3 3 3 12 80,00 

Etkinlik 24 1 2 3 3 3 11 73,33 

Etkinlik 25 1 2 1 3 2 9 60,00 
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Etkinlik 26 1 2 1 3 2 9 60,00 

 Yüzde  41,03 67,95 58,97 100,00 76,92   

Tablo 4’e göre fen bilimleri ders kitaplarında bulunan FMGU etkinliklerinin mühendislik 

tasarım süreci basamaklarının bir parçası olan problem durumunu yetersiz düzeyde içerdiği 

görülmektedir. Ayrı ayrı sınıf düzeyleri açısından incelendiğinde ise %51,9 ile problem durumu 

ölçütünü en yüksek 5. sınıf düzeyindeki etkinlikler kısmen içerirken, %33,3 ile 6. ve 7. sınıf 

etkinlikleri en düşük düzeyde içermektedirler. Etkinlik 1 ve Etkinlik 14’ün problem durumunu 

kısmen içerdiği, etkinlik 11 ve etkinlik 15’de tamamen problem durumunun görüldüğü tespit 

edilmiştir. Diğer etkinliklerde ise problem durumu belirtilmemiştir. Problem durumu ölçütü 

için evet (3) yanıtı verilmiş bir örnek Şekil 1’de verilmiştir.  

Şekil 1. Beşinci sınıf ders kitabında yer alan etkinlik 15’in problem durumu ölçütüne örnek 

 

Bu örnekte problem durumundan bahsedilmiş ve yaşantımızda nerelerde kullanıldığı belirterek 

günlük hayatla ilişkilendirilmiştir. Bu sebeple rubrik üzerinden değerlendirildiğinde “Evet” (3 

Puan) üzerinden değerlendirmeye dâhil edilmiştir.  

Etkinlikler “araştırma” ölçütüne göre incelendiğinde etkinliklerin kısmen de olsa araştırmaya 

yönlendirdiği görülmektedir. Etkinlik 7, etkinlik 8, etkinlik 10 ve etkinlik 16 araştırmaya 

yönlendirmeyen etkinlik türlerindendir. Bu etkinliklerden, etkinlik 16 Şekil 2’de gösterilmiştir.  

Şekil 2. Altıncı sınıf ders kitabında yer alan etkinlik 16’nın araştırma ölçütüne örnek 

 

Etkinlik ne yapılacağı hakkında bilgi vermiş ve araştırmaya yönlendirme yapmamıştır. Ayrıca 

araştırmak içinde sorular yöneltmemiştir. Bu yüzden rubrik üzerinden değerlendirildiğinde 

değerlendirmeye “Hayır” (1 puan) olarak dahil edilmiştir.  

 

Tablo 4’te sınırlılık ölçütü değerlendirildiğinde ders kitaplarında yer alan FMGU etkinliklerinin 

%58,97’nin sınırlılık içerdiği gözlenmektedir. Tüm sınıf düzeyindeki etkinlikler sınırlılık 

ölçütünü kısmen içermektedir. Ayrı ayrı sınıf düzeylerine göre etkinlikler incelendiğinde ise 6. 

sınıf etkinlikleri sınırlılık ölçütünü yetersiz düzeyde içerirken, diğer sınıf düzeylerindeki 

etkinlikler kısmen içermektedir. Sınırlılık kriterine göre etkinlik 11, 13, 14, 15, 20, 23, 24’te 

sınırlılık belirtilmiştir. Etkinlik 24’te görüldüğü üzere etkinlikten ürün yaparken ekonomik 

olması istenerek bir sınırlılık belirtiliştir. Bu yüzden etkinlik rubrik üzerinden 

değerlendirildiğinde “Evet” (3 puan) olarak değerlendirilmiştir. Sınırlılık ile ilgili örnek Şekil 

3’te belirtilmiştir.  

Şekil 3. Yedinci sınıf ders kitabında yer alan etkinlik 24’ün sınırlılık ölçütüne örnek 
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Tablo 4’te amaç ölçütü incelendiğinde, tüm etkinliklerin konu ile ilgili bağlantısı olduğuna ve 

belirli bir amaca hizmet ettiği görülmektedir. Bu durumda ders kitabındaki FMGU 

etkinliklerinin hepsinin amaç ölçütünü sağladığı görülmektedir. İlk basamağın son ölçütü olan 

tartışma ölçütü ele alındığında ders kitaplarında bulunan FMGU etkinliklerinin tartışma 

ölçütünü kısmen içerdiği tespit edilmiştir. Sınıf düzeylerine göre incelendiğinde 4., 6. ve 7. sınıf 

etkinliklerinin tartışma ölçütünü kısmen içerdiği, 5. sınıf etkinliklerinin ise yeterli düzeyde 

içerdiği görülmektedir. Etkinlik 1, 8, 16, 17, 18 ise tek tip etkinliklerden oluşup özgün tartışma 

yapmaya imkân vermemektedir. Aşağıda tartışma kriterine hayır olarak değerlendirilen bir 

etkinlik örneği gösterilmiştir.   

Şekil 4. Beşinci sınıf ders kitabında yer alan etkinlik 8’in tartışma ölçütüne örnek 

 

“Sorunu Araştırma, Tartışma, Çözüm Yolları Üretme” basamağında bulunan etkinlikler genel 

olarak incelendiğinde bu ölçütleri en yüksek yüzdeyle (%100) sağlayan 15. etkinlik olurken en 

düşük yüzdeyle (%46,67) sağlayan ise etkinlik 8’dir. Tüm etkinlikler ölçütlere göre 

incelendiğinde “Sorunu Araştırma, Tartışma, Çözüm Yolları Üretme” basamağının kısmen 

olarak etkinliklere yansıdığı söylenebilir. 

b) Hayal etme ve tasarım önerisi geliştirme basamağını ne düzeyde kapsamaktadır? 

Hayal etme ve tasarım önerisi geliştirme basamağı için oluşturulan alt kategoriler: Çözüm 

önerisi, yaratıcılık ve çizimdir. Bu kategorilere ait ölçütler Tablo 5’te yer almaktadır. 

Tablo 5. Hayal etme ve tasarım önerisi geliştirme basamağı için oluşturulan ölçütler  

ÖLÇÜTLER EVET (3) KISMEN (2) HAYIR (1) 

 

H
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Çözüm 

Önerisi 

Etkinlik alternatif 

çözüm önerileri 

geliştirmeye imkân 

vermektedir. 

Etkinlik çözüm önerisi 

geliştirmeye kısmen imkân 

vermektedir. 

Etkinlik alternatif 

çözüm önerileri 

geliştirmeye imkân 

vermemektedir.  

Yaratıcılık Etkinlik yaratıcı fikir 

üretmeye imkân 

vermektedir. 

Etkinlik yaratıcı fikir 

üretmeye kısmen imkân 

vermektedir.  

Etkinlik yaratıcı fikir 

üretmeye imkân 

vermemektedir.  

Çizim Etkinlik yaratıcı 

fikirlerini ortaya 

çıkaracağı çizimler için 

uygun olup, öğrencilerin 

çizim yapmalarını teşvik 

etmektedir. 

Etkinlik yaratıcı fikirlerini 

ortaya çıkaracağı çizimler 

için kısmen uygundur. 

Yapılması gereken çizim 

kısmen verilmektedir.   

Etkinlik yaratıcı 

fikirlerini ortaya 

çıkaracağı çizimler için 

uygun değildir. 

Yapılması gereken 

çizim doğrudan 

verilmektedir.  

Bu basamak ile ilgili bulgulara ise Tablo 6’da yer verilmiştir.  

Tablo 6. Etkinliklerin hayal etme ve tasarım önerisi geliştirme basamağına göre dağılımı 

Sınıf 

Düzeyi 
Etkinlik Adı Çözüm Önerisi Yaratıcılık Çizim Frekans Yüzde 

4
. 

S
IN

IF
 Etkinlik 1 1 1 1 3 33,33 

Etkinlik 2 2 2 3 7 77,78 

Etkinlik 3 2 3 3 8 88,89 
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Etkinlik 4 2 3 3 8 88,89 

Etkinlik 5 3 3 2 8 88,89 

Etkinlik 6 3 3 2 8 88,89 

5
. 

S
IN

IF
 

Etkinlik 7 1 3 2 6 66,67 

Etkinlik 8 1 1 1 3 33,33 

Etkinlik 9 3 3 1 7 77,78 

Etkinlik 10 1 1 1 3 33,33 

Etkinlik 11 3 3 1 7 77,78 

Etkinlik 12 3 3 1 7 77,78 

Etkinlik 13 3 3 1 7 77,78 

Etkinlik 14 3 2 2 7 77,78 

Etkinlik 15 3 2 1 6 66,67 

6
. 

S
IN

IF
 

Etkinlik 16 1 2 1 4 44,44 

Etkinlik 17 1 2 1 4 44,44 

Etkinlik 18 3 3 1 7 77,78 

Etkinlik 19 3 3 3 9 100,00 

7
. 

S
IN

IF
 

Etkinlik 20 1 3 3 7 77,78 

Etkinlik 21 1 3 3 7 77,78 

Etkinlik 22 1 3 3 7 77,78 

Etkinlik 23 3 3 1 7 77,78 

Etkinlik 24 3 3 1 7 77,78 

Etkinlik 25 3 3 1 7 77,78 

Etkinlik 26 3 3 3 9 100,00 

 Yüzde  73,08 85,90 58,97   

Tablo 6’ya göre fen bilimleri ders kitaplarında bulunan FMGU etkinliklerinin mühendislik 

tasarım süreci basamaklarından ikinci basamağın bir parçası olan çözüm önerisi ölçütünü 

kısmen içerdiği görülmektedir. Ayrı ayrı sınıf düzeyleri açısından incelendiğinde ise bütün sınıf 

düzeyleri bu ölçütü kısmen içermektedir. Etkinlik 1, 7, 8, 10, 16, 17, 20, 21 ve 22 numaralı 

etkinlikler incelendiğinde, etkinliklerin alternatif çözüm önerisi geliştirmeye imkân sağlamayan 

tek çözümü olan etkinlikler olduğu görülmüştür. Etkinlik 17 örnek olarak Şekil 5’te 

gösterilmiştir.  

Şekil 5. Altıncı sınıf ders kitabında yer alan etkinlik 17’nin çözüm önerisi ölçütüne örnek 
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Bu etkinlikte yapılacak model belli olduğundan ve etkinlikte problem durumu 

belirtilmediğinden, alternatif çözüm yolları geliştirilememektedir. Bu durumda rubrik 

üzerinden değerlendirildiğinde “Hayır” (1 Puan) olarak değerlendirilmiştir. Çözüm önerisi 

ölçütünün rubriğe göre değerlendirildiğinde “Evet” (3 puan) üzerinden puanlanan 

etkinliklerden bir tanesi Şekil 6’da örnek gösterilmiştir. Etkinlik öğrencileri düşünmeye ve 

araştırma yönlendirmektedir. Bulunan durumla ilgili çözümler üretmeleri ve uygulanması 

beklenmektir. 

Şekil 6. Dördüncü sınıf ders kitabında yer alan etkinlik 5’in çözüm önerisi ölçütüne örnek 

 

Yaratıcılık ölçütü ele alındığında ders kitaplarında bulunan tüm FMGU etkinlikleri 

incelendiğinde, etkinliklerin belirli bir durum için yaratıcı fikir üretmeye yeterli düzeyde imkân 

sağladığı görülmektedir. Sadece 5. sınıf düzeyinde yer alan etkinlikler yaratıcılık ölçütünü 

kısmen kapsamaktadır. Toplam 26 etkinlikten sadece üç etkinlik yaratıcılık ölçütünü 

içermemektedir. Etkinlik 1, 8 ve 10 yaratıcı fikir üretmeye imkân vermeyen etkinlik 

türlerindendir. Bu etkinliklerden, etkinlik 10 Şekil 7’de gösterilmiştir.  

Şekil 7. Beşinci sınıf ders kitabında yer alan etkinlik 10’un yaratıcılık ölçütüne örnek 

 

Etkinlik 2, 14, 15, 16 ve 17’nin ise yaratıcı fikirler üretmeye kısmen imkân sağladığı 

görülmektedir. Çünkü etkinliklerde her ne kadar araştırmaya yönlendirip özgün bir tasarım 

istense de, malzeme listesi verilerek etkinlikte yapılacak adımlar öğrenciye sunulmuştur. Bu 

yüzden öğrencilerin bu etkinliklerde yaratıcılıkları sınırlandırıldığından “Kısmen” (2 puan)  

olarak değerlendirilmiştir. Şekil 8’de etkinlik 14 örnek olarak gösterilmiştir.  

Şekil 8. Beşinci sınıf ders kitabında yer alan etkinlik 14’ün yaratıcılık ölçütüne örnek 

 

Tablo 6’ya göre tüm FMGU etkinlikleri çizim ölçütüne göre incelendiğinde etkinliklerin 

%58,97’sinde tasarlanacak ürün için çizim bölümü oluşturulmuş ya da çizim yapmaları 

istenmiştir. Bu yüzdeye bakıldığında etkinliklerin kısmen çizim ölçütüne uyduğu 

gözlemlenmiştir. İncelemelerde ders kitaplarının ön kısımlarında bulunan FMGU kısmına veya 

mühendislik tasarım süreci kısmına yönlendirdiğinden etkinlik içerisinde olmayan kısımlarda 

kısmen olarak değerlendirmeye eklenmiştir. Ayrı ayrı sınıf düzeylerine göre bakıldığında ise, 

sadece 5. sınıf düzeyinde çizim ölçütünün yetersiz düzeydedir.    

“Hayal etme ve tasarım önerisi” basamağında bulunan etkinlikler genel olarak incelendiğinde 

bu ölçütleri en yüksek yüzdeyle (%100) sağlayan etkinlik 19 olup, en düşük yüzdeye (%33,3) 
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sahip etkinlikler 1, 8 ve 10’dur. Tüm etkinlikler ölçütlere göre incelendiğinde etkinliklerin  

“Hayal etme ve tasarım önerisi” basamağını kısmen yansıttığı görülmektedir. 

c) Planlama ve tasarım geliştirme basamağını ne düzeyde kapsamaktadır? 

Planlama ve tasarım geliştirme basamağı için oluşturulan alt kategoriler: Planlama, süre ve 

malzemedir. Bu kategorilere ait ölçütler Tablo 7’de yer almaktadır. 

Tablo 7. Planlama ve tasarım geliştirme basamağı için oluşturulan ölçütler  

ÖLÇÜTLER EVET (3) KISMEN (2) HAYIR (1) 

 

P
L

A
N

L
A

M
A

 V
E

 T
A

S
A

R
IM

 

G
E

L
İŞ

T
İR

M
E

 

Planlama 

Etkinlik yapılacak tasarımı 

planlamaya imkân 

vermektedir.  

Etkinlik yapılacak 

tasarımı planlamaya 

kısmen imkân 

vermektedir. 

Etkinlik yapılacak 

tasarımı planlamaya 

imkân vermemektedir. 

Süre 

Etkinlik önerilen ders süresi 

içerisinde 

tamamlanabilmektedir. 

Etkinlik önerilen ders 

süresi içerisinde kısmen 

tamamlanabilmektedir. 

Etkinlik önerilen ders 

süresi içerisinde 

tamamlanamamaktadır. 

Malzeme 

Etkinlikte öğrencinin yaratıcı 

düşünmesini sağlayacak 

şekilde kullanılması gereken 

malzemelerden daha fazlası 

verilmiştir. 

Etkinlikte kullanılacak 

malzemeler tek bir ürün 

oluşturmaya yöneliktir. 

Etkinlikte malzeme 

listesi verilmemiştir. 

Bu basamak ile ilgili bulgulara ise Tablo 8’de yer verilmiştir. 

Tablo 8. Etkinliklerin planlama ve tasarım geliştirme basamağına göre dağılımı 
Sınıf 

Düzeyi 
Etkinlik Adı Planlama Süre Malzeme Frekans Yüzde 

4
. 

S
IN

IF
 

Etkinlik 1 1 3 1 5 55,56 

Etkinlik 2 3 1 1 5 55,56 

Etkinlik 3 1 2 1 4 44,44 

Etkinlik 4 1 3 1 5 55,56 

Etkinlik 5 2 1 1 4 44,44 

Etkinlik 6 2 2 1 5 55,56 

5
. 

S
IN

IF
 

Etkinlik 7 1 2 1 4 44,44 

Etkinlik 8 2 3 1 6 66,67 

Etkinlik 9 1 2 1 4 44,44 

Etkinlik 10 2 3 1 6 66,67 

Etkinlik 11 3 2 2 7 77,78 

Etkinlik 12 1 2 1 4 44,44 

Etkinlik 13 1 2 1 4 44,44 

Etkinlik 14 3 3 2 8 88,89 

Etkinlik 15 2 3 2 7 77,78 

6
. 

S
IN

IF
 

Etkinlik 16 2 3 2 7 77,78 

Etkinlik 17 2 3 1 6 66,67 
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Etkinlik 18 2 3 1 6 66,67 

Etkinlik 19 3 2 1 6 66,67 
7

. 
S

IN
IF

 

Etkinlik 20 3 3 1 7 77,78 

Etkinlik 21 3 3 1 7 77,78 

Etkinlik 22 3 3 1 7 77,78 

Etkinlik 23 3 3 1 7 77,78 

Etkinlik 24 3 3 1 7 77,78 

Etkinlik 25 3 3 1 7 77,78 

Etkinlik 26 3 3 1 7 77,78 

 Yüzde  71,79 84,62 38,46   

Tablo 8’e göre fen bilimleri ders kitaplarında bulunan FMGU etkinliklerinin mühendislik 

tasarım süreci basamaklarından planlama ve tasarım geliştirme basamağının bir ölçütü olan 

planlama ölçütünü kısmen içerdiği görülmektedir. Ayrı ayrı sınıf düzeyleri açısından 

incelendiğinde ise 4., 5. ve 6. sınıf düzeyindeki etkinlikler bu ölçütü kısmen içerirken sadece 7. 

sınıf düzeyinde yer alan etkinlikler yeterli düzeyde içermektedir. Etkinlik 1, 3, 4, 7, 9, 13 ve 18 

incelendiğinde etkinliklerin yapılacak etkinliği planlamaya imkân sağlamadığı görülmüştür. 

Şekil 9’da bir etkinlik örnek olarak gösterilmiştir.  

Şekil 9. Dördüncü sınıf ders kitabında yer alan etkinlik 3’ün planlama ölçütüne örnek 

 

Yukarıdaki örnekte herhangi bir plan yapmaya imkân vermediği için rubrik üzerinde “Hayır” 

(1 puan) olarak değerlendirilmiştir. 

FMGU etkinliklerinin planlama ve tasarım geliştirme basamağındaki süre ölçütüne göre 

incelendiğinde, etkinliklerin %84,62 oranında önerilen ders süresi içerisinde bitirilecek 

etkinlikler olduğu tespit edilmiştir. 4. ve 5. sınıf düzeyinde yer alan etkinlikler ise süre ölçütünü 

kısmen kapsamaktadır. Sadece etkinlik 2 ve 5 önerilen ders süresi içinde tamamlanamayan 

etkinliklerdir. Bu etkinliklerde herhangi bir süre önerilmemiştir. Etkinlik 2 Şekil 10’da örnek 

olarak gösterilmiştir.  

Şekil 10. Dördüncü sınıf ders kitabında yer alan etkinlik 2’nin süre ölçütüne örnek 
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Tablo 8’e göre tüm FMGU etkinlikleri malzeme ölçütüne göre incelendiğinde etkinliklerin 

sadece %38,46’sında malzeme listesinin verildiği görülmektedir. Bu yüzdeye bakıldığında 

etkinlikler malzeme ölçütünde yetersiz düzeydelerdir. Bütün sınıf düzeylerinde durum 

benzerdir. Kullanılacak malzemelerden bahseden etkinlikler; etkinlik 11, 14, 15 ve 16’dır. 

Etkinlik 11 Şekil 11’de örnek olarak verilmiştir. 

Şekil 11. Beşinci sınıf ders kitabında yer alan etkinlik 11’in malzeme ölçütüne örnek 

 

“Planlama ve Tasarım Geliştirme” basamağında bulunan etkinlikler genel olarak 

incelendiğinde bu kriterleri en yüksek (%77,78) yüzdeyle sağlayan etkinlikler 11, 15, 16, 20, 

21, 22, 23, 24, 25 ve 26 olup en düşük yüzdeyle (%44,4) sağlayan etkinlikler 3, 5, 7, 9, 12 ve 

13’tür. Tüm etkinliklerin planlama ve tasarım geliştirme basamağını kısmen yansıttığı 

görülmektedir. 

d) Ürün oluşturma ve test etme basamağını ne düzeyde kapsamaktadır? 

Ürün oluşturma ve test etme basamağı için oluşturulan alt kategoriler: Model ve test etmedir. 

Bu kategorilere ait ölçütler Tablo 9’de yer almaktadır. 

Tablo 9. Ürün oluşturma ve test etme basamağı için oluşturulan ölçütler  

ÖLÇÜTLER EVET (3) KISMEN (2) HAYIR (1) 

 

Ü
R

Ü
N

 O
L

U
Ş

T
U

R
M

A
 

V
E

 T
E

S
T

 E
T

M
E

 

Model 

Etkinlik özgün ürün ortaya 

koymaya izin vermektedir.  

Etkinlik yapılması 

gereken belirli bir ürüne 

izin vermektedir. 

Etkinlik ürün 

oluşturmaya izin 

vermemektedir. 

Test 

Etme 

Etkinlikte test etme süreci ile 

ilgili kriter ve sınırlılıklara 

uygun rubrik oluşturulmuştur. 

Etkinlikte test etme 

süreci ile ilgili rubrik 

oluşturulmuş fakat 

kriterler ve sınırlılıklar 

dikkate alınmamıştır. 

Etkinlikte test etme 

süreci ile ilgili rubrik 

oluşturulmamıştır.   

 

Bu basamak ile ilgili bulgulara ise Tablo 10’da yer verilmiştir. 

Tablo 10. Etkinliklerin ürün oluşturma ve test etme basamağına göre dağılımı 
Sınıf 

Düzeyi 
Etkinlik Adı Model Test Etme Frekans Yüzde 

4
. 

S
IN

IF
 

Etkinlik 1 1 1 2 33,33 

Etkinlik 2 3 2 5 83,33 

Etkinlik 3 3 2 5 83,33 

Etkinlik 4 3 2 5 83,33 

Etkinlik 5 3 2 5 83,33 

Etkinlik 6 3 2 5 83,33 

5
. 

S
IN

IF
 

Etkinlik 7 3 1 4 66,67 

Etkinlik 8 2 1 3 50,00 

Etkinlik 9 1 1 2 33,33 

Etkinlik 10 2 1 3 50,00 
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Etkinlik 11 3 1 4 66,67 

Etkinlik 12 3 1 4 66,67 

Etkinlik 13 3 1 4 66,67 

Etkinlik 14 2 1 3 50,00 

Etkinlik 15 2 1 3 50,00 

6
. 

S
IN

IF
 

Etkinlik 16 2 2 4 66,67 

Etkinlik 17 2 2 4 66,67 

Etkinlik 18 3 2 5 83,33 

Etkinlik 19 3 2 5 83,33 

7
. 

S
IN

IF
 

Etkinlik 20 3 1 4 66,67 

Etkinlik 21 3 1 4 66,67 

Etkinlik 22 3 1 4 66,67 

Etkinlik 23 3 1 4 66,67 

Etkinlik 24 3 1 4 66,67 

Etkinlik 25 3 1 4 66,67 

Etkinlik 26 3 1 4 66,67 

 Yüzde  87,18 44,87   

Tablo 10’a göre fen bilimleri ders kitaplarında bulunan FMGU etkinliklerinin, mühendislik 

tasarım süreci basamaklarının bir parçası olan model ölçütünü %87,18 içerdiği görülmektedir. 

Etkinlikler özgün ürün ortaya koymada yeterli düzeydedir. Ayrı ayrı sınıf düzeyleri açısından 

incelendiğinde ise 4., 6. ve 7. sınıf düzeyindeki etkinlikler bu ölçütü yeterli düzeyde içerirken 

sadece 5. sınıf düzeyinde yer alan etkinlikler kısmen içermektedir. Sadece etkinlik 1 ve 9 özgün 

ürün ortaya koyamadığı için rubrikte “Hayır” (1 puan) olarak değerlendirmeye dahil edilmiştir. 

Şekil 12’de bir etkinlik örnek olarak gösterilmiştir.  

Şekil 12. Dördüncü sınıf ders kitabında yer alan etkinlik 1’in model ölçütüne örnek 

 

Test etme ölçütünde incelenen etkinliklerin yaptıkları ürünü test etmeleri ve bunun için kriter 

ve rubrik oluşturmaları beklenmiştir. Tablo 10’a göre fen bilimleri ders kitaplarında bulunan 

FMGU etkinliklerinin test etme ölçütünü kısmen içerdiği görülmektedir. Ayrı ayrı sınıf 

düzeyleri açısından incelendiğinde 5. ve 7. sınıf düzeyindeki etkinliklerin bu ölçütü içermede 

yetersiz kaldıkları görülmüştür. 4. ve 6. sınıf düzeyindeki etkinlikler ise test etme ölçütünü 

kısmen içermektedir. Etkinlikler incelendiğinde tam anlamıyla test etme ölçütüne uyan bir 

etkinlik tespit edilememiştir. Etkinlik 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18 ve 19 kitaplardaki ön sayfalarda 

bulunan FMGU bölümünde belirtildiği için rubrik üzerinde “Kısmen” (2 puan) olarak 

değerlendirilmiştir. Aşağıda Şekil 13’de örnek olarak gösterilmiştir. 
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Şekil 13. Dördüncü sınıf ders kitabında yer alan etkinlik 2’nin test etme ölçütüne örnek 

 

“Ürün oluşturma ve test etme” basamağında bulunan etkinlikler genel olarak incelendiğinde bu 

kriterleri en yüksek (%83,33) yüzdeyle sağlayan etkinlikler 2, 3, 4, 5, 6, 18 ve 19 olup en düşük 

yüzdeyle (%33,3) sağlayan etkinlik 1’dir. Tüm etkinliklerin ürün oluşturma ve test etme 

basamağını yeterli düzeyde yansıttığı görülmektedir. 

e) Değerlendirme, geliştirme ve değişiklik basamağını ne düzeyde kapsamaktadır? 

Değerlendirme, geliştirme ve değişiklik basamağı için oluşturulan alt kategoriler: 

Değerlendirme ve geliştirmedir. Bu kategorilere ait ölçütler Tablo 11’de yer almaktadır. 

Tablo 11. Değerlendirme, geliştirme ve değişiklik basamağı için oluşturulan ölçütler  

ÖLÇÜTLER EVET (3) KISMEN (2) HAYIR (1) 

 

D
E

Ğ
E

R
L

E
N

D
İR

M
E

, 
G

E
L

İŞ
T

İR
M

E
 

V
E

 D
E

Ğ
İŞ

İK
L

İK
 Değerlendirme 

Etkinlik oluşturulan 

ürünü desteklemekte 

yeterli olup olmadığını 

değerlendirecek ölçütler 

sunar.  

Etkinlik oluşturulan 

ürünü desteklemekte 

yeterli olup olmadığını 

değerlendirecek az 

sayıda ölçütler sunar.  

Etkinlik oluşturulan 

ürünü desteklemekte 

yeterli olup 

olmadığını 

değerlendirecek 

ölçütler sunmaz.  

Geliştirme 

Etkinlik yapılan ürünü 

geliştirmesi için ek süre 

verir ve etkinlikte 

yeniden ürün 

oluşturulması gerektiği 

belirtilmiştir. 

Etkinlik yapılan ürünü 

geliştirmesi için ek 

süre verir. Fakat 

yeniden ürün 

oluşturulması gerektiği 

belirtilmemiştir.  

Etkinlik yapılan ürünü 

geliştirmesi için ek 

süre vermez. Ayrıca 

yeniden ürün 

oluşturulması 

gerektiği 

belirtilmemiştir. 

Bu basamak ile ilgili bulgulara ise Tablo 12’de yer verilmiştir. 

Tablo 12. Etkinliklerin değerlendirme, geliştirme ve değişiklik basamağına göre dağılımı 
Sınıf 

Düzeyi 
Etkinlik Adı Değerlendirme Geliştirme Frekans Yüzde 

4
. 

S
IN

IF
 

Etkinlik 1 1 1 2 33,33 

Etkinlik 2 1 2 3 50,00 

Etkinlik 3 1 2 3 50,00 

Etkinlik 4 1 2 3 50,00 

Etkinlik 5 1 2 3 50,00 

Etkinlik 6 1 2 3 50,00 

5
. 

S
IN

IF
 

Etkinlik 7 3 1 4 66,67 

Etkinlik 8 3 1 4 66,67 

Etkinlik 9 3 1 4 66,67 

Etkinlik 10 3 1 4 66,67 

Etkinlik 11 3 1 4 66,67 

Etkinlik 12 3 1 4 66,67 
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Etkinlik 13 3 1 4 66,67 

Etkinlik 14 3 1 4 66,67 

Etkinlik 15 3 1 4 66,67 

6
. 

S
IN

IF
 

Etkinlik 16 1 2 3 50,00 

Etkinlik 17 1 2 3 50,00 

Etkinlik 18 1 2 3 50,00 

Etkinlik 19 1 2 3 50,00 

7
. 

S
IN

IF
 

Etkinlik 20 3 2 5 83,33 

Etkinlik 21 3 2 5 83,33 

Etkinlik 22 3 2 5 83,33 

Etkinlik 23 3 2 5 83,33 

Etkinlik 24 3 2 5 83,33 

Etkinlik 25 3 2 5 83,33 

Etkinlik 26 3 2 5 83,33 

 Yüzde  73,08 53,85   

Tablo 12’ye göre fen bilimleri ders kitaplarında bulunan FMGU etkinliklerinin, mühendislik 

tasarım süreci basamaklarının bir parçası olan değerlendirme ölçütünü %73,08 içerdiği 

görülmektedir. Etkinlik sonu ürün değerlendirme ölçütlerini etkinlikler kısmen içermektedir. 4. 

ve 6. sınıf ders kitaplarında bulunan hiçbir FMGU etkinliğinde etkinlik değerlendirme kriterine 

değinilmemiştir. 5. ve 7. sınıf ders kitaplarında ise etkinliklerin son kısımlarında değerlendirme 

ölçeğine yönlendirilmiş ve etkinlik sonunda değerlendirmeleri istenmiştir. Şekil 8’de bir 

etkinlik örnek olarak gösterilmiştir. 

Şekil 14. Beşinci sınıf ders kitabında yer alan etkinlik 8’in değerlendirme ölçütüne örnek  

 

Etkinlikler geliştirme ölçütüne göre incelendiğinde %53,85 oranında yeniden ürün 

oluşturulmasına izin verilmektedir. Etkinlikler incelendiğinde direkt olarak etkinliklerde 

oluşturulan ürünün geliştirilmesi ve ek süre verilmesi yönünde bir ifadeye rastlanmamaktadır. 

Fakat etkinliklerin içerisinde ders kitabının önündeki bölüme yönlendirme yapıldığından 

incelemelerde “Kısmen” (2 puan) olarak değerlendirilmiştir. 5. sınıf düzeyi hariç bütün sınıf 

düzeylerinde etkinlikler geliştirme ölçütünü kısmen içermektedir. 5. Sınıf düzeyindeki 

etkinlikler ise geliştirme ölçütünü içermede yetersizdir. 

“Değerlendirme, geliştirme ve değişiklik” basamağında bulunan etkinlikler genel olarak 

incelendiğinde bu ölçütleri en yüksek (%83,33) yüzdeyle sağlayan etkinlikler 20, 21, 22, 23, 

24, 25 ve 26 olup en düşük yüzdeyle (%33,3) sağlayan etkinlik 1’dir. Tüm etkinliklerin 

değerlendirme, geliştirme ve değişiklik basamağını kısmen yansıttığı görülmektedir. 

f) Yayınlama ve tanıtım basamağını ne düzeyde kapsamaktadır? 

Yayınlama ve tanıtım basamağı için oluşturulan alt kategoriler: Yayınlama ve tanıtımdır. Bu 

kategorilere ait ölçütler Tablo 13’te yer almaktadır. 
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Tablo 13. Yayınlama ve tanıtım basamağı için oluşturulan ölçütler  
ÖLÇÜTLER EVET (3) KISMEN (2) HAYIR (1) 

 

Y
A

Y
IN

L
A

M
A

 V
E

 T
A

N
IT

IM
 

Yayınlama 

Etkinlik çıkan ürünü 

(tasarımı, çözümü) 

sınıfta sunmaya 

/arkadaşlarıyla 

paylaşmaya imkân verir.  

 

 

Etkinlik çıkan ürünü 

(tasarımı, çözümü) 

sınıfta sunmaya 

/arkadaşlarıyla bir 

bölümünü kısmen 

paylaşmaya imkân 

verir.  

Etkinlik çıkan ürünü 

(tasarımı, çözümü) 

sınıfta sunmaya 

/arkadaşlarıyla 

paylaşmaya imkân 

vermez.  

Tanıtım 

Etkinlik iletişim 

becerilerini ortaya 

çıkarmada ve 

girişimciliği 

desteklemede etkilidir. 

 

Etkinlik iletişim 

becerilerini ortaya 

çıkarmada etkili fakat 

girişimciliği 

geliştirmede etkili 

değildir. 

Etkinlik hem iletişim 

becerilerini ortaya 

çıkarmada hem de 

girişimciliği 

geliştirmede etkili 

değildir. 

Bu basamak ile ilgili bulgulara ise Tablo 14’te yer verilmiştir. 

Tablo 14. Etkinliklerin yayınlama ve tanıtım basamağına göre dağılımı 
Sınıf 

Düzeyi 
Etkinlik Adı Yayınlama Tanıtım Frekans Yüzde 

4
. 

S
IN

IF
 

Etkinlik 1 1 1 2 33,33 

Etkinlik 2 2 2 4 66,67 

Etkinlik 3 2 2 4 66,67 

Etkinlik 4 2 2 4 66,67 

Etkinlik 5 2 2 4 66,67 

Etkinlik 6 2 2 4 66,67 

5
. 

S
IN

IF
 

Etkinlik 7 3 2 5 83,33 

Etkinlik 8 3 2 5 83,33 

Etkinlik 9 3 2 5 83,33 

Etkinlik 10 3 2 5 83,33 

Etkinlik 11 3 2 5 83,33 

Etkinlik 12 3 2 5 83,33 

Etkinlik 13 3 2 5 83,33 

Etkinlik 14 3 2 5 83,33 

Etkinlik 15 3 2 5 83,33 

6
. 

S
IN

IF
 

Etkinlik 16 3 2 5 83,33 

Etkinlik 17 3 2 5 83,33 

Etkinlik 18 3 3 6 100,00 

Etkinlik 19 3 3 6 100,00 

7
. 

S
IN

IF
 

Etkinlik 20 3 3 6 100,00 

Etkinlik 21 3 3 6 100,00 
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Etkinlik 22 3 3 6 100,00 

Etkinlik 23 3 3 6 100,00 

Etkinlik 24 3 3 6 100,00 

Etkinlik 25 3 3 6 100,00 

Etkinlik 26 3 3 6 100,00 

 Yüzde  91,03 76,92   

Tablo 14’e göre yayınlama ölçütü ele alındığında, etkinliklerin %91,03 oranında ölçütü içerdiği 

görülmektedir. 5., 6. ve 7. sınıf ders kitaplarında yer alan etkinliklerin bilim şenliğinde 

sunulması beklendiği belirtilmiştir. Bu durum yayınlama ölçütünün, etkinlik içerisinde 

bulunduğunu göstermektedir. 4. sınıf ders kitaplarında ise etkinlik içerisinde belirtilmemiş fakat 

ön sayfalardaki FMGU bölümüne yönlendirdiği için kısmen olarak değerlendirmeye dâhil 

edilmiştir. Etkinlik 1’de sunma, yayınlama gibi ifadelere rastlanmadığından hayır olarak 

değerlendirilmiştir. Üç puan alan etkinlik örneği Şekil 15’de gösterilmiştir.  

Şekil 15. Beşinci sınıf ders kitabında yer alan etkinlik 7’nin yayınlama ölçütüne örnek 

 

Fen bilimleri ders kitaplarında bulunan FMGU etkinlikleri tanıtım ölçütüne göre 

incelendiğinde, etkinliklerin %76,92’sinin bu ölçütü içerdiği görülmektedir. 4. ve 5. sınıf 

düzeyi etkinlikleri tanıtım ölçüne kısmen yer verirken; 6. ve 7. sınıf düzeyindeki etkinlikler bu 

ölçütü içermede yeterli düzeydedir. Etkinliklerin genel anlamda iletişim becerilerini geliştirdiği 

gözlenmektedir. Fakat 4. ve 5. sınıf etkinliklerinde girişimcilik becerilerine değinilmemiştir. 

Bu yüzden değerlendirmede kısmen olarak değerlendirilmiştir. 7. sınıf etkinliklerinde ise hem 

arkadaşlarına sunma hem de pazarlama kriterine değinildiği için rubrik üzerinden 

değerlendirildiğinde “Evet” (3 Puan) olarak değerlendirmeye dâhil edilmiştir. 

“Yayınlama ve tanıtım” basamağında bulunan etkinlikler genel olarak incelendiğinde bu 

ölçütleri en yüksek (%100) yüzdeyle sağlayan etkinlikler 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 

olup en düşük yüzdeyle (%33,3) sağlayan etkinlik 1’dir. Çoğu etkinlikte yapılan tasarımı sınıfta 

sunma ya da yapılan etkinliği arkadaşlarıyla paylaşmaya imkân veren ifadelere rastlandığı için, 

FMGU etkinliklerinin yayınlama ve tanıtım ölçütünü yeterli düzeyde kapsadığı görülmüştür.  

2. Alt Probleme İlişkin Bulgular: Fen bilimleri ders kitaplarındaki FMGU kapsamında 

yer alan tüm etkinliklerin her sınıf düzeyindeki konu ve disiplin alanı dağılımı nasıldır? 

Fen bilimleri ders kitaplarında yer alan FMGU kapsamındaki etkinliklerin konu ve disiplin 

alanlarına göre dağılımlarına Tablo 15’de yer verilmiştir.  

Tablo 15. FMGU kapsamında yer alan etkinliklerin konu dağılımı ve disiplin alanına göre 

incelenmesi 
SINIF 

DÜZEYİ 

ETKİNLİK 

ADI 

ÜNİTE ADI KONU DAĞILIMI DİSİPLİN ALANI 

4
. 

S
IN

IF
 

Etkinlik 1 Hazırlık Çalışması  Fizik 

Etkinlik 2 Besinlerimiz Besinler ve içerikleri Biyoloji  

Etkinlik 3 Kuvvetin Etkileri 
Mıknatısların uyguladığı 

kuvvet 
Fizik 

Etkinlik 4 
Aydınlatma ve Ses 

Teknolojileri 
Aydınlatma teknolojileri Fizik 
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Etkinlik 5 
Aydınlatma ve Ses 

Teknolojileri 
Işık Kirliliği Fizik 

Etkinlik 6 
Aydınlatma ve Ses 

Teknolojileri 
Ses kirliliği Fizik 

5
. 

S
IN

IF
 

Etkinlik 7 Güneş, Dünya ve Ay Güneş enerjisi Astronomi 

Etkinlik 8 Canlılar Dünyası Bitkiler Biyoloji 

Etkinlik 9 
Kuvvetin Ölçülmesi ve 

Sürtünme 
Sürtünme kuvveti Fizik 

Etkinlik 10 Madde ve Değişim Genleşme ve büzülme Kimya 

Etkinlik 11 Işığın Yayılması Tam gölge Fizik 

Etkinlik 12 İnsan ve Çevre Çevre Biyoloji 

Etkinlik 13 İnsan ve Çevre Deprem Biyoloji 

Etkinlik 14 İnsan ve Çevre Deprem/ Dayanıklılık Biyoloji 

Etkinlik 15 Elektrik Devre Elemanları Enerji tasarrufu Fizik 

6
. 

S
IN

IF
 

Etkinlik 16 
Güneş Sistemi ve 

Tutulmalar 
Güneş sistemi Astronomi 

Etkinlik 17 
Güneş Sistemi ve 

Tutulmalar 
Güneş ve ay tutulmaları Astronomi 

Etkinlik 18 Madde ve Isı Isı yalıtımı Kimya 

Etkinlik 19 Ses ve Özellikleri Ses yalıtımı Fizik 

7
. 

S
IN

IF
 

Etkinlik 20 Güneş Sistemi ve Ötesi Uzay araştırmaları Astronomi 

Etkinlik 21 Hücre ve Bölünmeleri Mayoz bölünme Biyoloji 

Etkinlik 22 Kuvvet ve Enerji Hava ve su direnci Fizik 

Etkinlik 23 Saf Madde ve Karışımlar Geri dönüşüm Kimya 

Etkinlik 24 Saf Madde ve Karışımlar Geri dönüşüm Kimya 

Etkinlik 25 Işığın Madde ile Etkileşimi  
Işığın kırılması ve 

mercekler 
Fizik 

Etkinlik 26 Elektrik Devreleri 
Ampullerin bağlanma 

şekilleri  
Fizik 

Tablo 15’e göre etkinlikler 12 fizik, 4 kimya, 6 biyoloji, 4 astronomi disiplin alanı içermektedir. 

4. Sınıf ders kitabında en çok etkinlik aydınlatma ve ses teknolojileri, 5. Sınıf ders kitabında 

insan ve çevre ünitesinde, 6. Sınıf ders kitabında Güneş Sistemi ve Tutulmalar ve 7. Sınıf ders 

kitabında ise saf madde ve karışımlar ünitesinde bulunmaktadır.  

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada 4., 5., 6. ve 7. sınıf fen bilimleri ders kitaplarında FMGU kapsamında yer alan 

etkinliklerin mühendislik tasarım sürecini ne düzeyde kapsadığı geliştirilen rubrik ile 

incelenmiştir. Çalışmanın bulguları doğrultusunda elde edilen sonuçlar tartışılarak bu bölümde 

verilmiştir.  

2018 Fen Bilimleri Öğretim Programında Fen, Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları 

kapsamında öğrencilerden kazanım odaklı günlük hayat problemini tanımlamaları, bu probleme 

yönelik çözüm önerileri geliştirmeleri ve probleme yönelik ortaya bir ürün koymaları beklenir 

(MEB, 2018). İşte problemin belirlenmesinden, ürünün tasarımına kadar olan süreçte kullanılan 

basamaklar mühendislik tasarım sürecidir. En son güncellenen öğretim programıyla birlikte, 

ders kitaplarında da güncellenmeye gidilmiş ve ders kitaplarına FMGU etkinlikleri eklenmiştir. 

Ancak çalışma sonuçları 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıf ders kitaplarında FMGU kapsamında yer alan 

etkinliklerin, mühendislik tasarım süreci basamaklarını kısmen içerdiğini göstermektedir. 

Literatür incelendiğinde çalışmanın sonucuna benzer şekilde çalışmaların olduğu 

görülmektedir (Arslan, 2019; Ecevit, Alagöz, Özkurt ve Karataş Köylü, 2022; Koyunlu Ünlü 

ve Şen, 2018; Tezcan-Şirin ve diğ., 2022). Öğretmenlerle yapılan çalışmalarda da paralel 

sonuçlar ortaya çıkmıştır (Saraç ve Yıldırım, 2019; Turan, 2019). Saraç ve Yıldırım (2019) 

tarafından gerçekleştirilen çalışmada öğretmenlerin FMGU etkinliklerini uygulamada 
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zorlandıklarını, bunun sebepleri arasında da ders kitaplarının bu etkinliklerde yüzeysel 

anlatılmasından kaynaklandığını belirttiklerini bulmuşlardır. 

Tüm sınıf düzeyindeki etkinliklerin incelenmesi sonucunda, mühendislik basamağının ilk 

basamağı olan “Sorunu Araştırma, Tartışma, Çözüm Yolları Üretme” basamağının etkinliklere 

kısmen yansıdığı söylenebilir. Mühendislik tasarım sürecinde ilk başta bir günlük hayat 

probleminin olması beklenir (Çorlu ve Çallı, 2017). Bu çalışmada ise FMGU kapsamında 

incelenen etkinlikler, problem durumu ölçütünü yetersiz seviyede içermektedirler. Özellikle 6. 

ve 7. sınıf düzeyinde yer alan hiçbir etkinlikte günlük hayatla ilişkili problem durumuna yer 

verilmediği sonucu ortaya çıkarmıştır. Tezcan-Şirin ve arkadaşlarının (2022) gerçekleştirdikleri 

çalışmada da benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır. Ortaokul ders kitaplarındaki etkinlikleri STEM 

açısından inceleyen Tezcan-Şirin ve diğ. (2022), günlük hayatla ilişkili problem durumunun 

düşük sayıda etkinlikte bulunduğunu belirtmişlerdir. Oysaki öğrencilerin konu ile ilgili 

düşünmelerini sağlamak ve ortada oluşan problem için çözüm yolları üretebilmeleri için 

problem durumu verilmesi gereklidir.   

Çalışmada, mühendislik tasarım sürecinin ikinci basamağı “Hayal etme ve tasarım önerisi” 

basamağının FGUM etkinliklerinde kısmen yer aldığı sonucu ortaya çıkmıştır. Hayal etme ve 

tasarım önerisi basamağı altında incelenen ölçütler; çözüm önerisi, yaratıcılık ve çizimdir. 

Mühendislik tasarım sürecinin doğasında yaratıcılık vardır (NRC, 2010). MTS’nin bütün 

aşamaları yaratıcılık ve hayal gücü içermesine rağmen özellikle öğrencilerin problem 

durumuna çözüm önerme aşamasında görülür (Haik ve Shahin, 2011, Wheeler, Navy, Maeng 

ve Whitworth, 2019). Bu sebeple etkinliklerde yaratıcılık ölçütünün yer alması önemlidir. Ders 

kitaplarında yer alan etkinliklerin yaratıcılık ölçütü bakımından yeterli olduğu bulunmuştur. 

Ancak etkinliklerin büyük çoğunluğunun alternatif çözüm önerisi geliştirmeye imkân 

sağlamayan tek çözümü olan etkinlikler olduğu görülmüştür. Etkinliklerde her ne kadar 

öğrenciden özgün bir tasarım yapması istense de, malzeme listesinin verilmesi ve yapılacakların 

adım adım verilmesi, etkinliklerde yaratıcılığı sınırlandırmaktadır. Bu şekilde gerçekleştirilen 

etkinlikler öğrencilerin yaratıcı düşünmelerini kısıtlamaktadır (Martin-Hansen, 2002). 

Çalışma sonuçları mühendislik tasarım sürecinin üçüncü basamağı olan “Planlama ve Tasarım 

Geliştirme” basamağının etkinliklerde kısmen yer aldığını göstermektedir. Bu basamakta 

öğrencilerden beklenen öğrencilerin önerdikleri çözüm önerilerinden en iyisini seçip, 

tasarlayacakları ürün ile ilgili bir planlama yapmalarıdır. Bu basamak ile ilgili ölçütler; 

planlama, süre ve malzemedir. Öğrencilerin günlük hayat problemini çözerken, problemi 

malzeme, zaman ve maliyet ölçütleri bakımından değerlendirmeleri beklenmektedir (MEB, 

2018). Etkinliklerde fazla malzeme verilememesi ve planlamadan yoksun olması, yapılan 

ürünün yaratıcı ve özgün bir ürün olmasını olumsuz yönde etkilediği düşünülmektedir. 

Tüm sınıf düzeyindeki etkinliklerin incelenmesi sonucunda, mühendislik basamağının 

dördüncü basamağı olan “Ürün oluşturma ve test etme” basamağının etkinliklere yeterli 

düzeyde yansıdığı söylenebilir. İki ölçütten oluşan bu basamak için, etkinlikler model 

oluşturma ölçütünü yeterli düzeyde kapsa da, test etme ölçütünü kısmen içermektedirler. 

MTS’de öğrencilerden bir ürün oluşturmaları beklenir (Green, 2012). Çalışma sonuçları 

incelenen FMGU etkinliklerinin özgün ürün oluşturmayı desteklemede yeterli olduğunu 

göstermektedir. Zaten MTS sonucunda oluşturulan ürünlerin özgün olması istenilen bir 

durumdur (Yıldırım, 2018). Ancak literatürde ders kitaplarındaki bütün etkinlikleri inceleyen 

bir araştırmada bu durumun tersi söz konusu olup, araştırmacılar özgün ürün oluşturulmasının 

istendiği etkinlik sayısının az olduğunu bildirmişlerdir (Tezcan-Şirin ve diğ., 2022). Bu 

basamak için özgün ürün ortaya koymanın yanında, ürünlerin test edilmesi gerekir. Yapılan 

tasarımın işlevselliği önemlidir. Bu nedenle test etme kriteri önemli yere sahiptir. Tasarlanan 

ürünleri test etmek, ürünün ne kadar iyi çalıştığı, işlevsel olup olmadığı ile ilgili bilgi verir 
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(Dym ve diğerleri, 2009). Çalışmada FGMU etkinliklerinin test etme ölçütünü kısmen içerdiği 

görülmektedir.  

Çalışma sonuçları mühendislik tasarım sürecinin beşinci basamağı olan “Değerlendirme, 

geliştirme ve değişiklik” basamağının etkinliklerde kısmen yer aldığını göstermektedir. 

Etkinlikler incelendiğinde değerlendirme ölçütünün kısmen içerildiği fakat geliştirme 

ölçütünün sadece ders kitaplarının önünde bulunan bir kriter olduğu görülmektedir. Bu 

basamakta etkinlikten beklenen, öğrencilerin tasarladıkları ürünleri test ettikten sonra 

değerlendirmelerine yönelik bir ölçüt verilip verilmediği, değerlendirmeden sonra eğer ürünün 

geliştirilmesi gerekiyorsa bunun için ek sürenin verilip verilmediğidir. Mühendislik süreci 

döngüseldir. Bir önceki aşamaya dönülebilir. Eğer üründe değiştirilmesi gereken kısımlar var 

ise önceki basamaklara dönülmesi gerekir (Kosky ve diğerleri, 2020). Yapılan ürünün 

değerlendirilmesi tasarımın ne kadar problem durumuna hizmet ettiğini göstermektedir. Bu 

nedenle değerlendirme ölçütü önemli yere sahiptir. Mühendislik tasarım sürecinde ürün 

bitirildiğinde, kriter ve sınırlılıklara göre test edilip eksik yanlarının tamamlanması 

gerekmektedir. Etkinliklerin içerisinde ürün tasarlama, tasarladığı ürünü test etme ve test 

ederken hangi kriterlere göre inceleyen bir rubrik olması gerektiği düşünülmektedir. 

Çalışmada, mühendislik tasarım sürecinin son basamağı “Yayınlama ve tanıtım” basamağının 

FGUM etkinliklerinde yeterli düzeyde yer aldığı sonucu ortaya çıkmıştır. Fen Bilimleri 

Öğretim Programında FMGU kapsamında öğrencilerin tasarladıkları etkinlikleri sunmaları ve 

öğrencilerin girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi amacıyla öğrencilerin ürünlerini 

pazarlamak için yöntemler bulmaları istenmektedir (MEB, 2018). Bunun doğal bir sonucu 

olarak, etkinliklerde ürünlerin sunumlarına yönelik yönergelerin olduğu görülmüştür. 

Öğrencilerin kullanabileceği yöntemler tasarım sonuçları, sözlü sunumlar, gazete afişleri, 

panolar ve modeller olabilir (Dym ve diğerleri, 2009).  

Çalışma sonuçları ders kitabında yer alan FMGU kapsamındaki etkinliklerin en çok fizik 

disiplin alanında olduğunu göstermektedir. Bu sonuç ünite bazında sınıf seviyelerine göre 

farklılaşmamaktadır. 4. sınıf ders kitabında FMGU etkinlikleri en çok aydınlatma ve ses 

teknolojileri ünitesi kapsamında yer alırken, 5. Sınıfta insan ve çevre ünitesinde, 6. sınıf ders 

kitabında Güneş Sistemi ve Tutulmalar ünitesinde ve son olarak 7. sınıf ders kitabında ise saf 

madde ve karışımlar ünitesinde yer aldığı görülmüştür. Bu ünitelerin ürün tasarımı açısından 

uygun olduğu düşünülmektedir. Ecevit ve arkadaşlarının (2022) 3. ve 4. sınıf fen bilimleri ders 

kitaplarındaki etkinlikleri bilimsel süreç, yaşam ve mühendislik becerilerini içerme durumlarını 

inceledikleri çalışma, mühendislik becerileri bakımından çalışmayla benzerlik göstermektedir. 

Ecevit ve arkadaşları (2022) yaptıkları araştırmalarında “Dünya ve Evren” konu alanında 

mühendislik becerilerine hiç yer verilmediğini, “Fiziksel olaylar” ve “Madde ve Doğası” konu 

alanlarında ise az da olsa mühendislik becerilerine yer verildiği sonucunu bulmuşlardır.  

Ders kitapları, öğretmenlerin temel yol göstericileridir. Çalışma sonuçlarından yola çıkarak, fen 

bilimleri ders kitaplarında özellikle FMGU kapsamında yer alan etkinliklerin sayısının 

arttırılması, öğrencilerin 21. yy becerilerini kazanmaları açısından oldukça önemlidir. Ancak 

çalışma sonuçlarından hareketle, fen bilimleri ders kitaplarındaki FGMU etkinliklerinin 

mühendislik tasarım sürecini içermede sınırlı kaldığı söylenebilir. Bu bağlamda, ders 

kitaplarındaki etkinlikler öğrencilerin MTS basamaklarını anlayabileceği şekilde 

düzenlenebilir. Ders kitaplarında mühendislik tasarım sürecine göre düzenlenmiş daha çok 

etkinliğe yer verilmelidir. Çalışmada 8. sınıf fen bilimleri ders kitabında FMGU etkinliklerinin 

yer almadığı tespit edilmiştir. 8. sınıf ders kitaplarına FMGU etkinlikleri eklenmesi önerilebilir. 

Etkinliklerde alternatif çözüm önerileri sunma, test etme, geliştirme, değerlendirme, pazarlama 

gibi ifadelere daha fazla yer verilmelidir. Son olarak çalışma kapsamında sadece ders kitapları 

incelenmiştir. Buna yönelik fen bilimleri öğretmenleri ile görüşme yapılabilir. Ayrıca 
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çalışmada FMGU kapsamındaki etkinlikler incelenmiştir. Ders kitaplarında yer alan tasarım 

etkinliklerinin tümü incelenebilir. 
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AYLA KUTLU’NUN ÇOCUK KİTAPLARINDA FANTASTİK 

UNSURLAR 

 

Sena KÜÇÜK 

 

Çocuk edebiyatı, sınırları çok geniş bir alandır. Bu, çocuk ve edebiyat gibi iki sınırsız dünyanın 

bileşiminden kaynaklanır. Edebiyatın gerçeği hayatın gerçeğinden farklıdır. Edebiyat dünyası 

içinde gerçekliğe aykırı durumlar son derece doğal bir görünümle yer alabilir. Çünkü edebiyat 

bir temsil, bir simgeleştirmedir ve bu yapılırken hayatın değil edebiyatın kuralları işler. Bu 

yüzden fantastik unsur edebiyatın bir parçasıdır. Hayal unsurunun daha belirleyici olduğu 

çocuk dünyasını yansıtmak, zenginleştirmek ve verimli kılmak için bu unsur çocuk kitaplarında 

gerçeklikten daha çok yer tutar. Çünkü amaç, çocuğun sınırlarını aşmasını, bulduğuyla 

yetinmemesini, kendini, çevresini ve dünyayı geliştirmesini sağlamaktır. 

Çalışmamız, Ayla Kutlu’nun çocuk kitaplarında fantastik unsurların tuttuğu yerin 

belirlenmesini, bunların eserin kurmaca bütünlüğü içindeki işlevinin ve çocuk gerçekliği 

bağlamında taşıdığı önemin irdelenmesini, çocuk edebiyatında önemli yer tutmakla birlikte 

eğiticilik kaygısıyla ötelenme eğilimiyle karşı karşıya olan fantastik unsurun, çocuğa görelik 

ilkesi doğrultusunda vazgeçilmezliğinin vurgulanmasını amaçlamakta, yazarın çocuk 

kitaplarının içerik analizi, metin çözümlemesi, bulguların karşılaştırılarak değerlendirilmesi 

yöntemine dayanmaktadır.  

GİRİŞ 

Çocuk edebiyatının temel türleri masal, fantastik ve gerçekçi çocuk hikâye ve romanlarıdır. 

Fantastik kitaplar, içinde fantastik ögeler bulunan masal, mitolojik hikâye ve fabl gibi 

kalıplaşmış türlerden ayrı olarak, daha çok hayalî ve olağanüstü olayları gerçeklik düzleminde 

ele alan, kurgu bakımından zor bir durumu çözme temeline dayanan eserlerdir (Dilidüzgün 

1996: 27, 47).  

Fantastiği kuramsal bir temele oturtmaya çalışan Todorov sınırlayıcı bir yaklaşımla, bu türü 

“tekinsiz” ve “olağanüstü” dediği iki türün ara bölgesi olarak konumlandırır ve fantastikte 

belirleyici ögenin, anlatılanları gerçek kabul etmekle yanılsama saymak arasındaki kararsızlık 

olduğunu ileri sürer. Tekinsiz, anlatılanların bilinen gerçekliğin yasalarıyla açıklandığı 

anlatılardır, olağanüstü ise büsbütün başka bir gerçeklik alanına aittir. 

“ ‘Neredeyse inandım’: İşte fantastiğin ruhunu özetleyen formül. Tamamen saflık türünden 

mutlak bir inanış bizi fantastiğin dışına çıkarırdı, oysa fantastiğe can veren kararsızlık 

duygusudur.” (Todorov, 2004: 37). 

Berna Moran fantastik kavramını daha geniş bir açıdan değerlendirir, “gerçekçiliğin mekân, 

zaman, karakter kavramlarını, canlı cansız ayrımını tanımayan ve bildik dünyamızın ötesinde 

alternatif bir dünyayı işin içine katan anlatıların tümüne verilen bir ad” (Moran, 1998: 60) 

olarak tanımlar. 

Fantastik olaylar tümüyle gerçek dışı bir dünyada geçmez; gerçek ile gerçek dışının bir aradalığı 

söz konusudur. Bu da fantastiğin gerçek hayatı açımlayan yönünü ortaya koyar.  

“Fantastik kavramı en basit bir söylemle gerçek ile gerçek dışı dünyanın uyumlu bir 

aradalığıdır, şeklinde tanımlanabilir.” (Asutay, 2014: 643). 

Fantastik, Aydınlanma döneminde, gerçekliği beş duyuyla algılanabilir ve neden–sonuç 

bağıntısıyla açıklanabilir olanla sınırlayan rasyonalist yaklaşımın reddiyesine uğrar. Nitekim 
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Türk romanının doğuşunda da gerçeklik adına fantastik unsurlar eleştirilir, Batı romanı örnek 

alınırken olağanüstü unsurlar içeren fantastik kurgular alaya alınıp yargılanır:  

“(…) ilk romancılarımızın eleştiri için fantastik türünü hedef aldıklarını ve ‘olabilir olan’ı 

anlatması gereken romanın adeta düşmanı saydıklarını söyleyebiliriz.” (Moran, 1998: 64). 

Gönül Yonar kendi algımızın dışında kalan olguları gerçek dışı saymanın anlamsızlığını ortaya 

koyar ve rasyonalizmin sonucu olarak fantastik sözcüğünün, “gerçek”in karşıtı olarak 

yansıtılmasını eleştirir. Gerçeklik kavramının her dönemde değiştiği gibi kişiden kişiye de 

farklılık gösterebileceğini ileri sürer. Rasyonalizmin insanlık birikiminin yalnızca bir durağı 

olduğuna işaretle, bir başka açıdan bakıldığında fantastiğin “sonsuzluk içindeki harikulade 

tasarımların insan tarafından görülmesine, hissedilmesine, izinin sürülmesine, sırrının 

keşfedilmesine, tasvir edilerek çoğalmasına olanak sağlayan kapılar” (Yonar, 2011: 30) 

olduğunu kaydeder. 

Fantastiğin gerçekliğe karşıt olarak görülmesi çocuk gerçekliği açısından yersizdir. Fantastik 

metinler olayların gerçekliği yerine iletinin doğruluğu açısından ele alınmalıdır: 

“gerçeğin zaten masala benzediği/dönüştüğü çocuklukta fantastik olanın gerçeğe benzeyip 

benzemediğini sorgulamak saçmalık olur.” (Özgül, 2003: 166). 

Fantastik anlatım biçiminin sözlü edebiyattan bugüne dönüşerek varlığını koruması 

vazgeçilmezliğinin göstergesidir:  

“Sanayi devrimi öncesi toplumun masalı, devrim sonrasında ve modernizm öncesinde yerini 

fantastik edebiyata bırakır. Modernizm ve peşinden gelen modernite de bilhassa bilimsel bilim-

kurguya yönelir ve onu bir yönüyle modern masal, bir başka yönüyle de önemli bir fütürolojik 

malzeme sayar.” (Özgül, 2003: 191). 

Türk edebiyatında fantastik türde eserler 1980’lerde önem kazanmaya başlar. 1990’lar ise 

fantastik yazının yeniden doğuşu olarak nitelenir (Asutay, 2014: 650). 

Günümüzün postmodern edebiyatında fantastiğin yeniden ivme kazanması yazınsal açıdan 

önemini ortaya koymaktadır.  

Öykü ve roman yazarı Ayla Kutlu çocuk edebiyatında da varlık göstermiş, çocuklar için de 

roman, çağdaş masal, masal, öykü ve destan olarak nitelediği türde kitaplar yazmıştır. Genel 

edebiyat çerçevesinde yer yer gözlemci gerçekçi, yer yer toplumcu gerçekçi bir yazar olan Ayla 

Kutlu çocuk yazarı olarak, duyarlılıklarını çocuk dünyası içinde vermiş, çocuk kitaplarında 

fantastik özellikler öne çıkmıştır. 

“Vurucu konuları, sıradışı kurguları ve olağanüstü diliyle, yetişkinlere seslendiği öykü ve 

romanlarında insanlığın karanlık yönlerine cesaretle kapı aralayan Ayla Kutlu’nun, lafı 

dolandırmadan ve hiçbir şeyi gizlemeden okurlarını yaşamın gerçekleriyle karşı karşıya 

getirmesine alışık olanlar, onun çocuk kitaplarını okuduğunda, bambaşka bir yazar Ayla Kutlu 

ile karşılaşacaklar.” (Akal, 2012: 363). 

Yazarın çocuk kitapları belli oranda veya tümüyle fantastik bir temele dayanmakta, fantastik 

unsur içermeyen eseri son derece sınırlı kalmaktadır. Fantastik unsur içermeyen tek eseri Eyvah 

Kardeşimi Sevmeye Başladım (Kutlu, 2015: 5-77) adlı romanıdır. Çağdaş masalları içinde 

fantastik unsur içermeyenler de sınırlı sayıdadır.  

Yazarın eserleri şunlardır:  

Roman: Merhaba Sevgi (1989), Yıldız Yavrusu (1994), Başı Kuşlu Çocuk (1995), Harika İkizler 

(İkizlerin Sırrı, 1997; Artık Çok Oldunuz, 1997; Zavallı Mideler, 2000), Eyvah Kardeşimi 

Sevmeye Başladım (2015). 
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Çağdaş Çocuk Masalları (Her kitap beş masal içermektedir.): Beceriksizler Sirki (1995), Gezgin 

Kertenkele ile Kutup Ayısı (1995), Çiçek Elli Robot (1995), Küçük Mavi Tren (1995), Kendini 

Köpek Sanan Ayakkabılar (1995), Minik Sultan’ın Serüvenleri (Minik Sultan Sihirbaz, 2000; 

Minik Sultan ile Denizkızı, 2000; Minik Sultan Beceriksiz Palyaço, 2000). 

Öykü: Melek ve Dostları (Melek adlı kahramanın günlük hayatını sergileyen on beş öykü, 

2011). 

Masal: Mavi Saçlar Pembe Gözler (2004). 

Destan: Huvava – İlk Çevre Koruyucusu (2009). 

1. FANTASTİK ANLATILARIN KURGUSAL TEMELLERİ 

Fantastik anlatıların kurgusal temelleri; kişileştirme, olağanüstü özelliklere sahip kalıplaşmış 

figürlere yeni özellikler ekleme, yardımcı figürle kahramana insanüstü güç verme, dönüşüm, 

yolculuk, yeraltına inme, rüya, büyülü nesne motifleriyle gerçekliği aşma, uzayla ilgili özgün 

fantastik anlatılar kurgulama, destan geleneğinden yararlanma gibi anlatım 

biçimleri/yöntemleridir.  

1.1. Kişileştirme 

Kişileştirme fantastik kurguların en temel anlatım biçimleri arasında yer alır. Bu anlatım 

biçiminde hayvan, bitki, doğa unsurları, eşya, harfler insanlara özgü biçimde konuşturulur, 

insanlara özgü maceralar yaşarlar.  

1.1.1. Çocuklarla Hayvanların Konuşması 

Merhaba Sevgi, “Minik Sultan ve Avcılar” gibi metinlerde hayvanlarla çocukların konuşması 

söz konusudur.  

Merhaba Sevgi (Kutlu, 2010: 5-148) adlı romanda kedi beş yaşındaki Sevgi ile konuşur. Ona 

insanlardan yakınır. Ama Sevgi okul çağına geldiğinde hayvanların kendisiyle konuşmadığını 

algılar.  

“Minik Sultan ve Avcılar”da (Kutlu, 2000c: 4-12) Minik Sultan’ın hayvanlarla konuşup onları 

tehlikeden haberdar etmesi ve avcılara karşı iş birliği yapmaları söz konusudur. 

1.1.2. Fabl 

“Arı ile Karınca”, “Büyük Balık Pişman Oldu”, “Suya Düşen Kurbağa”, “Gezgin Kertenkele 

ile Kutup Ayısı” hayvanlar arasında geçen serüvenlerdir. Bu metinlerde çocuklara temel 

değerler kazandırılmaya çalışılır.  

“Arı ile Karınca”da (Kutlu, 2008b: 44-59) Küçük Arı kendisi gibi çalışkan bir canlı olan 

Küçük Karınca ile arkadaş olur. Ama tabiatları farklı olduğu için bu arkadaşlık tam bir uyuşma 

şeklini alamaz. Karınca sürekli büyük bir ciddiyetle çalışmaktadır. Arının yaptığı balın 

lezzetiyle, faydasıyla ilgilenmez. Onun işi yalnızca biriktirmektir. Küçük Arı zamanla 

arkadaşını olduğu gibi kabullenmesi gerektiğini anlar. Karınca, kendisi de çok çalışkan olduğu 

hâlde neden herkesin arıyı sevdiğini merak eder. Arı kendisini sevenlere bu soruyu 

yönelttiğinde, çiçek, kendisinin tozlarını taşıyarak çoğalmasını sağladığını, ayı, onun balıyla 

beslendiğini anlatır. Çocuk ise arının karıncaya üstünlüğünü, karıncanın doğaya katkıda 

bulunmasının bilinçsiz bir edim olduğu hâlde arının, yiyeceğinden çok bal yaparak bunu 

başkalarına sunmasıyla açıklar.  

“Büyük Balık Pişman Oldu” (Kutlu, 2006a: 7-18) adlı fablda yaşamın büyük küçük bütün 

varlıkların iş birliğini gerektirdiği ve büyüklerin küçükler sayesinde o konuma eriştiği gerçeği 

deniz yaşamından bir kesitle somutlaştırılır.  
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İnsanların bilmediği derin denizlerde binlerce yıldır doğal hâli bozulmamış olan bir dünya 

vardır. Bu dünyanın en önemli varlığı, büyük balıktır. Denizaltı canlılarının pek çoğu ondan 

korkar. Bu yüzden büyük balık kendisini denizaltının kralı olarak görür. Deniz canlılarına kötü 

davranır, küçük balıkları korkutmaktan zevk alır. Küstah ve kabadır. Bu, çevresindekilerin bir 

bir onu terk etmelerine yol açar. Önce, kuyruğunun ardında yüzen temizleyici balıklar gider. 

Çünkü büyük balık canı istedikçe kocaman kuyruğunu kaldırıp bir çember çizerek sertçe suya 

vurmakta, bu da, kuyruğundaki balıkların ölmelerine ya da yaralanıp başka balıklara av 

olmalarına yol açmaktadır. Büyük balığın, kendisiyle birlikte yaşayan küçük balıkların 

inemeyeceği kadar derine dalması veya onların dönemeyeceği kadar uzağa gitmesi de küçük 

balıkların hayatlarına mal olmaktadır. Sonuçta bütün balıklar onu terk eder. Büyük balık buna 

başta hiç aldırış etmez, onlardan kurtulduğu için sevinir. Ama yanıldığını kısa sürede anlar. 

Çünkü kaşınması, galsamalarının içindeki mantarların yok edilmesi, yönünü bulması, kendine 

uygun balıkları bilmesi hep yanında yöresindeki küçük balıklar sayesindedir ve bunlardan 

yoksun kalınca bütün hayatı alt üst olur, aç kalır. Bu deneyimden şunu çıkarır: 

“Bugüne kadar kral gibi görünmesinin, yaşamasının ve saygı görmesinin nedeni, çevresindeki 

renk renk, boy boy balıklardı. Onların yansımaları, suda ışık kırılmaları oluşturunca kral balığın 

rengi çoğalıyor, gösterişi artıyordu. Bütün gücün kendisinden geldiğini, çok güzel olduğunu 

sanması bu yüzdendi. Şimdi artık parlamıyor, suda yakamozlar oluşturmuyordu. Büyük, sinirli, 

aç, uykusuz, beceriksiz bir balıktan başka bir şey değildi artık. Çok yakında kendisinden daha 

saldırgan bir deniz canlısının yemi olacaktı.” (Kutlu, 2006a: 14-15). 

Büyük balık küçük balıklar olmadan yaşamaya dört gün dayanamamıştır. Onları bulup özür 

diler, onların kendisine güç verdiğini, kimsenin yalnız yaşayamayacağını acı biçimde anladığını 

itiraf eder. Etrafına eskisinden daha çok balık birikir ve muhteşem bir ışık seli oluşur. Bu ışık 

yansıması gemicileri büyüler ama ona yaklaşamazlar. Onlar yaklaştıkça ışık seli uzaklaşır. 

Denizciler onun ne olabileceği yolunda masallar uydururlar. 

“Suya Küsen Kurbağa” (Kutlu, 2006a: 19-33) başlıklı fablda kendini beğenmişliğin kötü 

sonuçları hayvanlar âleminden bir sahneyle ortaya konur. Bir gölde yaşayan kendini beğenmiş 

bir kurbağa vardır. Bu kurbağa nedensiz yere küsen bir tabiattadır. Göle düştüğü bir gün, kendi 

işleriyle meşgul olan hayvan ve bitkilerin kendisine kıs kıs güldüklerini düşünür ve kendi 

üstünlüğünü kabul edecek güzel bir yere gitme ümidiyle onları terk eder. Ormanı geçip bozkıra 

ulaştığında kurbağa için zorluklar başlar. Ama geri dönmeyi gururuna yediremez. Güneş ve 

sıcak onu günden güne güçten düşürür. Yolda annesini kaybettiği için çaresizce bekleyen küçük 

bir kertenkelenin annesini bulmasına yardım etmesi hayatında bir dönüm noktası olur. Çünkü 

o zamana kadar hiç kimseye yardım etmemiştir ve bunun verdiği mutluluğu ilk kez 

yaşamaktadır. Anne kertenkelenin de yavrusu için ağzında tuttuğu suyu zayıf düştüğü için 

kendisine püskürtmesi kertenkelenin yeni bir bakış açısı kazanmasını sağlar ve ait olduğu 

yaşamdan ayrılmanın yanlışlığını idrak ederek geri dönmeye karar verir. Güçlükle göle 

vardığında kimse hoşnut olmaz. Ama o, hatalı tutumu için özür diler ve davranışlarıyla 

samimiyetini ispatlar. Göl de ona Sevecen Kurbağa adını verir. Kurbağa sarı nilüferin üzerinde 

anılarını yazar. Bitirince rüzgâra verir, o da bunları yazara ulaştırır.   

“Gezgin Kertenkele ile Kutup Ayısı” (Kutlu, 2006a: 34-49) yolculuk motifi üzerine kurulan 

bir fabldır. BU metinde araştırma tutkusu ve aidiyet bilinci bir arada verilir.  

Afrika’nın ortasında, büyük çölde bir kertenkele ailesinin sıcaktan ve bulunduğu ortamdan 

hoşlanmayan küçük bir üyesi yaşar. Küçük kertenkele kızgın kumlar yerine buzdağlarında 

yaşamak ister. Annesi bu sözlerden endişelenir. Buzdağlarını en ünlü gezginleri Kerten 

Kolomb’un bile görmediğini söyler. Ama yavrusunu isteğinden vazgeçiremez. Küçük 

kertenkele kardeşleriyle ve başka kertenkelelerle oynamak yerine kendi başına dolaşır, nereye 

gittiğini söylemez. Anne kertenkele hep bir merak içindedir. Onu nasıl eğiteceğini bilemez ve 
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yaşlı kertenkelelerle çölün bilgesi olan yılanlara danışır. Onlar, yavrusunu uzaktan kontrol 

etmesini, onun belki de büyük işler başaracak bir yetkinlikte olduğunu söylerler. Ama anne 

“büyük işler yapan bir yavrusu olması yerine, sözünü dinleyen bir yavrusu olmasını yeğleyen 

sıradan bir anne” (Kutlu, 2006a: 37) olduğu için bu sözler içini ferahlatmaz. Yavrusu gelmediği 

zamanlar onun bir hayvana yem olduğunu düşünerek ağlar.  

Öte yandan küçük kertenkelenin gitmek istediği buzdağlarında da küçük bir beyaz ayı vardır 

ve o da sıcak iklimleri merak etmektedir. Gecelerin ve gündüzlerin aylarca sürdüğü kutuplarda 

canı sıkılmakta, başka yerlere gitmek istemektedir. Başka dünyaların varlığından, 

konuşmalarını tesadüfen duyduğu iki denizci sayesinde haberdar olur ve yine tesadüfen, 

üzerinde durduğu buz parçasının kopmasıyla güneye doğru yol alır.  

Hayatının en büyük serüvenine atılmaya karar veren küçük kertenkele bir liman kentine varır. 

Orada küçük beyaz ayıyla karşılaşır ve dost olurlar. Küçük beyaz ayı çöl kumlarını çok sever. 

Ama güneş hemen doğunca terlemeye başlar ve çok çabuk acıkır. Güneşin ardı ardına doğup 

batmasından hoşlanmaz. Doğduğu çevrenin koşullarına alışkın olduğunu kavrar, yeni koşulları 

yadırgar. Buzdağlarının güzelliklerini anar, eski hayatını özler ve ağlar. Böylece geri dönmeye 

karar verir. Küçük kertenkeleyi de yanında götürür. Küçük beyaz ayının kardeşleri onun 

anlattıklarını ilgiyle dinlerler. Annesi ise habersiz gidip kendilerini merakta bırakarak 

sorumsuzca davrandığı için ona kızar.  

Küçük kertenkele orada çok üşür, yiyecek ot bulamaz. Her şey donmuş hâldedir. Güneşin 

yokluğuyla oluşan ortama uyamaz, ülkesini özler ve ağlar. Onu zor eriyen bir buz parçası ve 

yeteri kadar yiyecekle ülkesine gönderirler. Küçük kertenkele büyümüş, dünyayı tanımış bir 

gezgin olarak ailesine kavuşur. Yakıcı güneşte uyur ve bundan çok mutlu olur. Cılız çöl 

otlarının ne kadar güzel olduklarını anlar. Abartarak anlattıklarını herkes ilgiyle dinler. 

1.1.3. Bitki 

Ayla Kutlu’nun çocuk masalları arasında bitkilerin konuşturulduğu örnek “Kent Ağacıyla 

Dostu”dur (Kutlu, 2009b: 35-48). Bu metinde de doğa bilinci işlenir.  

Bir zamanlar bahçeli evlerin ve ağaçların bulunduğu, araç girmeyen, çocukların, hayvanların 

ve ağaçların mutlu olduğu bir sokak genişletilip cadde yapılınca bahçeler yok olur, her yer 

betonla kaplanır. Rengi solan sokakta tek bir ağaç kalır, ama ona da çok sınırlı bir yaşam alanı 

bırakılır. Ağaç meyve verip tohumlarını etrafa saçar. Bunlarla kuşları, karıncaları besler. Fakat 

köklerini uzaklara yollayıp oralardaki besinleri edinecek topraktan mahrumdur, dar bir yerde 

sıkışıp kalmıştır, ayrıca araçların çıkardığı kirli gazlar yüzünden soluk alamaz. Bu yüzden 

giderek zayıflar. İnsanlar kendisinin, hayvanlar için yiyecek, insanlar için temiz hava üreten bir 

fabrika olduğunu unutmuşlardır.  

Yeterince besleyemediği tohumları betonun üstünde yitip giderken rüzgârın yardımıyla bir 

tanesi uzaktaki bir koruluğa ulaşır. Orada genç bir ağacın yardımıyla gelişir. Annesi ise günden 

güne solar. Ona abilik eden genç ağaç, dallarını, yapraklarını sallayarak, annesine yavrusunun 

iyi olduğunu bildirir. Anne ağaç çok mutlu olur, biraz canlanır. O sevinçle bir karar verir; ne 

yapıp edip bir kâğıt fabrikasına gidecek, ağaçları ve doğayı korumaya kararlı çocuklara kitap 

olacak, onlara kendi yaşadıklarını anlatacak, onları bilinçlendirerek dünyanın hem insanlara 

hem de diğer bütün canlılara yetecek kadar büyük olduğunu büyüklere de anlatmalarını 

sağlayacaktır. 

1.1.4. Doğa Unsurları 

Çocuklar çevrelerini keşfetme çabası içindedir ve çocuk edebiyatı bu noktada birincil uyarıcılar 

arasındadır. Çocuğun imgeleminde önemli yer tutan doğa unsurları yazarın anlatılarında da 

yoğunluk gösterir. Çocuğa görelik ilkesi doğrultusunda bu unsurlar kişileştirilerek çocuk 
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dünyasına aktarılır. “Küçük Şimşek”, “Sevinç Adlı Bulut” doğa unsurlarının kişileştirildiği 

örneklerdir.  

“Küçük Şimşek” (Kutlu, 2006b: 7-22) adlı çağdaş masalda Gökyüzü Baba Küçük Şimşek için 

uyarıcı kimliktedir. Yağmur bulutlarında beliren küçük bir şimşek varlığından herkesi haberdar 

etmek ister ve bu amaçla ağaçları ve hayvanları korkutmaya çalışır. Ama onlarda kibrit çakması 

gibi sınırlı bir etkiden başka bir izlenim uyandıramaz. Gökyüzü Baba, başarı için çok çaba 

gerektiğini anlatmaya çalışır. Onun, yıkmanın kolaylığını algıladığı için bu kötücül gücü 

istemekle birlikte olgunlaşacağını da bilir. Onu kendi hâline bırakır. Küçük şimşeğin korkutup 

dağıtmak istediği keçi sürüsünün onunla top gibi oynamasını, geyiğin boynuz vuruşuyla 

savrulması sonucu oraları terk edişini, bir yanardağın içini kendine uygun bulmasını izler. Onun 

olgunlaştığını görerek mutlu olur. 

“Sevinç Adlı Bulut” (Kutlu, 2009c: 66-80) adlı metinde kentin üzerine diğer bulutlardan farklı 

bir bulut gelir. Bu bulutun farklılığını yalnızca çocuklar anlarlar. Küçük bulut çeşitli biçimler 

alıp eğlenirken çocuklarla arkadaş olur. Önce bir dağ keçisi görünümü alır, ama bir avcı onu 

vurmak için ateş edince keçi olmaktan vazgeçip otomobil olur, çocukları bindirip gezdirir. Daha 

sonra at olur, tribün olur. Çocuklarla çok mutludur. Ama bir gün havalar soğur ve yukarıdan 

arkadaşları çağırır. Daha büyük bir buluta katılmak üzere yeri terk eder. Çünkü büyümüştür, 

sorumlulukları vardır. Komşusu olan küçük bulut ise kendisi gibi serüvenler yaşamaya 

hazırlanır.  

1.1.5. Eşya 

Çocukların dünyasını çevreleyen eşyalar da kişileştirilerek masallara konu edilir. “Küçük Mavi 

Tren”, “Rengini Arayan Balon”, “Minik Sultan ile Beceriksiz Palyaço” bunlardandır.  

“Küçük Mavi Tren”de (Kutlu, 2009c: 7-18) bir lunapark treni zamanla işlevini yitirir ve bir 

köşeye atılır. Bir gün bütün dünyada çok güçlü bir rüzgâr eser ve Avustralya’daki bir kanguruyu 

yavrusuyla birlikte küçük mavi trenin bulunduğu yere atar. Tren onları içine alıp korur. Anne 

kanguru yavrusunu küçük mavi trene emanet ederek yiyecek bulmaya gider. Küçük mavi tren 

üstlendiği bu sorumluluğu yerine getirmek için ölümüne bir mücadele verir. Yanına gelen 

pembe koyunu içine alabilmek için bacasını feda eder. Koyun yavruyu yünleriyle güzelce 

ısıtırken küçük mavi tren de sonsuz uykusuna dalar. 

“Rengini Arayan Balon”da (Kutlu, 2009c: 19-35) iyi bir balon ustası renk renk, çeşit çeşit 

balonlar üretir. Aynı zamanda kulaklarına öykülerini fısıldar. Ama bir balona rengini vermeyi 

ve öyküsünü fısıldamayı unutur. Diğer balonlar çok renkli ve hareketli, değişik biçimli olduğu, 

her biri bir öykü anlattığı için çocuklar tarafından beğenilip alındığı hâlde o yapayalnız ve 

mutsuzdur. Bir gün temizlikçi kadın boş sandığı kutuyu çöpe atar. Bu, balon için yeni bir 

hayatın başlangıcıdır. Orada dünyayı tanımaya başlar. Gökyüzünün mavisi, gecenin laciverdi, 

gökkuşağının renkleri, yağmurun, karın rengi ona renklerinden birer parça verirler. Bir gün esen 

yel onu şişirir ve gökyüzüne uçurur. Kendisi mutlulukla uçarken, çocukları mutlu etme işlevini 

de yerine getirmek üzere bir çocuğun yanında olması gerektiğine karar verir. Bir pencerede 

mahzun duran bir çocuk görerek onun yanına gider. Çocuğun annesi pencereyi açar ve ona 

çocuğunun hasta olduğunu söyler. Balon, çocuk iyileşene kadar orada kalır, sonra başka 

çocuklara mutluluk vermek üzere oradan ayrılır. Yazara da uğrar. Ondan, bu anlattıklarını 

yazmasını ister. 

“Minik Sultan ile Beceriksiz Palyaço”da (Kutlu, 2000c: 21-29) çocukları korkutan gösteriler 

yapan palyaço kendisinin kuklasını yapar. Ama ona söz dinletemez, kukla başına buyruk 

hareket eder, çocuklara saldırır.  
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1.1.6. Harfler 

Yazarın harfleri kişileştirerek onlara çeşitli serüvenler yaşattığı “Afacan Harfler” (Kutlu, 

2008b: 35-43) adlı çağdaş masal okuma sevgisine temel oluşturacak bir kurguya sahiptir.  

Yüksek bir dağda yolcuların dinlenmesi için bir yayla bahçesi yapılır, güzel bir tabelayla 

bahçenin varlığı duyurulur. Böylece çok mutlu zamanlar geçer. Ama bir gün bahçenin sahibi 

hastalanır ve bahçe bakımsız ve sahipsiz kalır. En son tabeladaki harfler de orayı terk edip başka 

yerlerde farklı biçimler alarak yaşamlarını sürdürürler.  

“Dört bir yana dağılan harfler bir sürü kılığa girdiler, pek çok şey oldular: Cam, otomobil, 

bebek, deve, prens, uçak, kaplumbağa, ağaç, meyve, süt, yıldız…. akla ne gelirse onlara 

dönüştüler. Bir nesne olmayanlar ise, ses oldular: Çocuk gülüşü, tatlı bir melodi, yahut parlak 

ışıklar, uzak dağlarda yanıp yansıyan ışıklar, günbatımı kızıllığı, gündoğumunun bakır rengi ve 

güzel kokula; çiçek, ağaç yaprakları, annenin, bebeğin kokusu gibi insana mutluluk ve sağlık 

veren kokular oldular.” (Kutlu, 2008b: 39-40). 

Bir süre sonra bahçeyi başka birisi alır ve yeniden canlandırır. Bu değişikliği kuşlar birbirine 

haber verir. Haberi alan harfler de tabeladaki yerlerini alırlar. Hepsi yaşam deneyimlerini 

artırmış, her yerde çok işe yaradıklarını anlamışlardır.  

“Gerçi büyükler bilmiyorlardı ama, çocuklar tabelanın altına gittiklerinde, dünyada olup 

bitenleri, güzellikleri, masalları, şarkıları, yaşama sevincini bu tabeladaki harflerden öğreniyor, 

neşeleniyorlardı.  

Bu harfler ne gevezeydiler, ne çok şey biliyorlardı: Masallar, kitapların içerdiği bilgiler, 

aktardıkları sevinçler, hayaller… Sular çağıldıyordu harfler konuştukça, hayvanlar çoğalıyor, 

bitkiler sağlıklı yaşıyor, dünya büyüyor, uzay yaklaşıyor, kötülükler kaçıyordu. 

En önemlisi, mutluluk herkesin başına konmak için kızdan oğlana, büyükten küçüğe uçup 

duruyordu.” (Kutlu, 2008b: 43). 

1.2. Sözlü Anlatıların Kalıplaşmış Figürleri: Melek, Esin Perisi, Denizkızı 

Ayla Kutlu’nun çocuklara yönelik Mavi Saçlar Pembe Gözler, “Küçük Denizkızının Yeryüzü 

Serüveni”, “Çevreci Melek ve Fosiller”, “Yalnız Kalan Eşek”, “Minik Sultan ile Denizkızı” 

adlı eserlerinde sözlü anlatıların melek, esin perisi, denizkızı gibi kalıplaşmış fantastik figürleri 

yer bulur.  

Saygı ve duyarlılık bilincinin işlendiği, masal olarak kurgulanan Mavi Saçlar Pembe 

Gözler’deki (Kutlu, 2014: 5-74) olaylar yüzyıllar önce çok uzak, küçük, mutlu bir ülkede geçer. 

Masal, işinde iyi olmakla birlikte kendisine yardımcı olan esin perisini kölesi olarak gören, 

kırıcı sözlerle onu işlevsiz hâle getiren, bu yüzden kendisi de hüsrana uğrayan terzi kız etrafında 

kurulur.  

Eserin masalsı yönü kahramanın büyüme süreciyle başlar. Kahramanın babası ülkenin baş 

terzisidir ve işine o kadar bağlıdır ki evlenmeye zaman bulamaz. Geç yaşta evlendiğinde ise 

mutluluğu bulamaz. Çünkü eşi ölür. Kendisi küçük kızıyla yalnız kalır. Kızının da ölmesinden 

korktuğu için onu büyük bir yalnızlığa mahkûm eder, evden dışarı çıkarmaz. Yapayalnız 

büyüyen kız babasının kendisini sevmediğini düşünür. Kendisini ülkenin en mutsuz kişisi sayar. 

Engin duvarlı bahçede kuşlarla, bitkilerle, güneşle, bulutla arkadaş olur. Babasının dikiş 

atölyesine gitmesiyle ise hayatında yeni bir sayfa açılır. O da babası gibi terziliğe tutkuyla 

bağlıdır.  

Dikiş atölyesinde yalnız olduğu bir anda bir esin perisi belirir. Saçları mavi, saçlarının uçları 

yaprak biçimli, gözleri pembe, bacakları uzun, el tırnakları uzun, hareketli, ağaç köküne 

benzeyen kısımlar olan, kıyafeti o günün giyimine hiç benzemeyen, dar pantolon, kısa ceket 
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giymiş olan esin perisinin adı Nazlı Peri’dir. Nazlı Peri daha ilk görünüşünde, perilerin çok 

kırılgan, nazlı, inatçı olduklarını, onları hiçbir şekilde üzmemek gerektiğini söyler. Kalpleri her 

kırıldığında vücutlarında bir eksilme, bozulma oluştuğunu, kendisini incitmemesi, arkasından 

konuşmaması gerektiğini anlatır. Nitekim kızın babasının da esin perisi vardır ve babası ona 

özenli davranmadığı için çok yaşlanmış, yıpranmıştır ve yakında sonsuza kadar kaybolacaktır.  

Bu uyarılara rağmen kız esin perisini kölesi olarak görür. Kısa sürede mesleğinde ilerleyip 

babasının yerine baş terzi olsa da mesleğinde ilerledikçe kişiliğinde gerileme olur ve kırıcı 

sözlerle esin perisini örseler. Esin perisinin kafasında kellik oluşur. Fakat bu durum kız üzerinde 

uyarıcı bir etki yapmaz, esin perisini incitmeye devam eder ve perinin gözlerinden biri görmez 

olur, omuzu çöker, dişleri dökülür. Son olarak, ülkenin prensiyle nişanlanan kızın, gelinliğini 

her şeyiyle kendisinin hazırlamak istediğini, onun yardımının kendisine kopya çektiği duygusu 

verdiğini söylemesiyle perinin kalbi ortasından yarılır ve işlevsiz hâle gelir, uzak ve karanlık 

bir ormana çekilir.   

Öte yandan kız gelinliğini bir türlü dikemez ve esin perisinin kıyafetini taklit eder. Çaresizce 

çağırdığı esin perisi onu uyarsa da kız onu kovar. Kız, prenses olacağı umuduyla bu kadar 

değişmiştir. Ama prenses olamayacak kadar bayağı davranmakta, çalışanları ve halkı 

aşağılamaktadır. Prensin uyarılarına da kulak asmayınca evlilik ertelenir. Kız bunun sorumlusu 

olarak esin perisini görür. Çünkü kendisini sinirlendirmektedir. Önce sertçe, gelmeyince 

yalvararak esin perisini çağırır. Ama peri gelmez. “Kendisine ulaşan iyiliklerin hakkı olduğunu 

sanmıştı. Sevginin, saygının karşılık bulursa çoğalacağını, bulmazsa biteceğini düşünmemişti.” 

(Kutlu, 2014: 64). 

Kızın bütün umutları solup gider. Her şeyini kaybetmiştir. Babası, onun durumunu, dere 

kıyısında otlayan öküze öykünerek şişmeye çalışan, ama çatlayarak ölen kurbağaya benzetir.  

Ama masal yine de mutlu sonla biter ve kral, kıza ikinci bir şans vererek ona yabancı ülkede 

mimarlık eğitimi aldırır. Kız, öğreniminin sonunda, yok edilmiş esin perileri ülkesine doğru 

gitmek üzere yanına gelen esin perisiyle son kez görüşür. Esin perisi ona mimarlık mesleğini 

icra ederken esin vermek üzere kızını getirmiştir.  

Kız yaşlı bir nine olduğunda, torunlarına daima terzi kızıyken ülkenin baş mimarı oluşunun 

hikâyesini anlatır. Sonraki perisi ise ilk günkü gibi genç ve güzeldir. Çünkü onu hiç 

incitmemiştir. 

“Küçük Denizkızının Yeryüzü Serüveni”nde (Kutlu, 2006a: 50-61) küçük denizkızı bir gün 

sahilde karşılaştığı deniz kaplumbağasının yavrularına göz kulak olma görevi üstlenir ve hayat 

hakkında deneyim kazanır. Yavruların sonsuz denizde yaşamayı nasıl öğreneceklerini düşünüp 

ağlaması üzerine anne kaplumbağa ona “Denizin çok büyük bir evren olduğunu en iyi sen 

bilirsin. Ama o denizin tarihini, geçmişini ve geleceğini, varoluş kurallarını sürdürmemiz için, 

o; yaşamsal varlığını sularına, kayalarına, kumlarına, bitkilerine ve biz hayvanlarına anlatır. Biz 

hepimiz içimizde denizin tarihi ve geleceğiyle birlikte doğarız. Sen de öylesin. Gerçekte bunu 

biliyorsun. Ben de biliyorum, küçük yavrularım da. Hatta tek hücreli canlılar bile bunu bilir. 

Deniz bizim gerçek anamızdır. O bizi korur, bize öğretir, yetiştirir.” (Kutlu, 2006a: 60-61) 

diyerek hayatı anlamasını kolaylaştırır. 

“Çevreci Melek ve Fosiller”de (Kutlu, 2006a: 62-72) Çevreci Melek figürü hayvanlarla ve 

çocuklarla birlikte doğayı koruma işlevi görür. Doğayı korumada insanların çabasının temel 

önemde olduğu duyumsatılır.  

Deniz kıyısında güzel bir dağ ve orada yaşayan bitkiler, hayvanlar ve varlığından sadece 

oradaki bitki ve hayvanların haberdar olduğu Çevreci Melek vardır. Çevreci Melek bu dağı 

koruma görevi üstlenmiştir. Dağda büyük bir doğa zenginliği vardır ve bunun kimse farkında 

değildir. Milyonlarca yıl önce denizin içinde bulunan bu dağ fosillerle doludur. İnsanlar bunu 
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anlayınca dağı talan ederler. Çevreci Melek buna engel olamaz ve dağdaki canlıları toplar. 

Kelebekler, arılar, eski günleri birbirlerine anlatıp bin yıldan beri oluşturdukları masalları genç 

kaplumbağalara ezberletmeye çalışan kaplumbağalar, tavşanlar, trafiği aksatmamak için yeraltı 

yollarını kullanan yılanlar ve tarla fareleri, hem ötüp hem düşünemedikleri için haberi 

duyduklarında ötmeyi bırakan kuşlar gelirler. Çevreci Melek onlara tehlikeyi anlatır. Yılan “Bir 

daha oluşmayacak, yerine konmayacak şeyleri nasıl olur da önemsemez bu insanlar, 

anlamıyorum.” (Kutlu, 2006a: 68) diye tıslar. Kurtarma görevine çocuklar da dâhil olur ve ufku 

gözlemleyerek hayvanlarla Çevreci Melek’i gelenlerden haberdar ederler.  

Çiçekler büyüyerek fosilleri saklar, kelebekler fosillerin önünü kapatır, arılar fosillere yaklaşanı 

sokar, kaplumbağalar kamuflaj görevi görür, yılanlar fosillerin etrafını alır, tarla fareleri değerli 

fosilleri açtıkları oyuklara gizlerler. Artık gelen insanlar fosil bulmaktan umutlarını keserler. 

Çevreci Melek çocukları, orayı koruma altına almak üzere yetkililerle konuşmaya gönderir. 

Çocukların, hayvanların ve Çevreci Melek’in çabalarıyla orası açık hava müzesi olur. Doğa 

eski dinginliğine yeniden kavuşur. 

Melek figürü çocukların koruyucusu olarak da kurgulanır. “Yalnız Kalan Eşek” (Kutlu, 

2009b: 49-61) adlı masalda Yardım Meleği yaramaz çocukların peşinde dolanıp onlarla 

ilgilenir. Ama artık çok yorulmuştur. Kendisine ihtiyacı olan bir eşeğe yardım edemeyecek 

kadar bitkin düşünce bitkiler ve kaynak suyu kendiliğinden ikisinin de önüne gelip onları 

iyileştirir. Samanlık kendiliğinden ahıra dönüşür. Çocuklar da uslanmış ve meleğe yardımcı 

olmaya başlamıştır. Çocuklar Yardım Meleği’nin kendileri için yaptıklarını anlatırlar: Birini 

balkondan düşmekten, birini yanmaktan kurtarmış, birini sağlıksız yiyeceklerden vazgeçirmiş, 

birine karanlıktan korkmamayı öğretmiş, kardeşini kıskandığı için dövmek isteyen bir diğerini 

jimnastiğe yönlendirmiş ve ona zor hareketlerde yardımcı olmuş, ikizleri aracın altında 

kalmaktan kurtarmıştır. Yardım Meleği artık bebeklere yardım edecektir. Yuvasının kapısına 

şöyle yazar: “Doğada her canlıya yer vardır ve onların varlığı, insanların en büyük 

güvencesidir.” (Kutlu, 2009b: 60). Yazarın en otoriter bakış açısına sahip metinlerinden biri 

budur.   

Ayla Kutlu çocukların kültürel, çevresel duyarlılıklarını geliştirmeyi amaçlar. “Minik Sultan 

ile Denizkızı”nda (Kutlu, 2000b: 4-12), Minik Sultan’ın yeni keşifler yapmak ve doğa bilinci 

kazanmak üzere bir haftalığına büyük göle gönderilmesi anlatılır. Minik Sultan burada tıpkı 

kendisine benzeyen ama denizde yaşayan, adı Minik Prenses olan denizkızıyla arkadaş olur. 

“Sanki ikizdiler. İkisi aynı anda aynı şeyleri istiyorlardı, aynı oyunu oynuyor, aynı biçimde 

espri yapıyorlardı. Ve Minik Sultan’ın şaştığı, dadısının bu dostluğu bilmesiydi. Galiba onu 

özel olarak buraya yollamışlardı.” (Kutlu, 2000b: 8). 

Denizkızı kirlilikten dolayı yaşam alanlarının daraldığından bahseder, Minik Sultan da çevre 

konusunda duyarlılık kazanır. 

1.3.Yardımcı Figür İşleviyle Yer Alanlar 

Masallarda yolculuğa çıkan kahraman türlü zorluklarla karşılaşır ve bunları bir bir aşıp amacına 

ulaşır. Bunu olağanüstü figürlerin yardımıyla başarır. Kahramanın bu yardıma hak kazanması 

ise doğru ve yardımsever kişiliği sayesindedir. Ayla Kutlu halk anlatmalarındaki bu unsuru 

çocuk edebiyatına taşımıştır. “Kendini Köpek Sanan Ayakkabılar” ve Başı Kuşlu Çocuk’ta 

bunun örneklerini verir. Çocuk kahramanlar ayakkabılarının köpek gibi hızlı koşması ve 

havlaması ya da başına konan olağanüstü kuşun gücü sayesinde hırsızı yakalatma, çocuğu 

çarpılmaktan kurtarma gibi kahramanlıklar gösterirler.  

“Kendini Köpek Sanan Ayakkabılar”da (Kutlu, 2009b: 7-22) Kemal bir sabah yeni 

ayakkabılarını kalınlaşıp tüylenmiş olarak bulur. Giyeceğinde ayakkabılarından havlama sesi 

gelir. Kemal korkar fakat giyecek başka bir ayakkabısı yoktur. Bu durumdan annesine de 
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bahsetmez. Çünkü onun kendisine inanmayacağını bilmektedir. Mecburen ve güçlükle 

ayakkabılarını giyen Kemal arkadaşlarıyla top oynadığı sırada kaçan topun peşinden giderken 

ayakkabıları, isteği dışında topu ve dolayısıyla kendisini uzaklara götürür ve bir eve girmeye 

çalışan hırsızın yanında durdurur. Kemal hırsıza karşı savunmasızdır. Ama ayakkabılardan 

havlama sesi gelmesiyle neye uğradığını anlayamayan hırsız kaçmaya başlar, Kemal de 

istemsiz olarak onu kovalar. Büyük bir korkuya kapılan hırsız çaresizce polislere sığınır ve bir 

daha hırsızlık yapmayacağını söyler.  

Başı Kuşlu Çocuk’ta (Kutlu, 2008a: 5-100) tek çocuk olan, anne-babası çalışan Ümit’in 

yalnızlığını paylaşan, olgunlaşmasına tanıklık eden olağanüstü bir kuş bir sabah ansızın isteği 

dışında başına tüner. Ümit başından atamadığı kuşun varlığından korkarak hemen anne 

babasından yardım ister. Ama kuşu Ümit’ten başka hiç kimse görüp duyamamaktadır ve anne-

babası Ümit’e hayal gördüğünü söylemekle yetinirler. Bununla birlikte Ümit’in kuşla 

konuşması kendi kendine konuşması olarak dışa yansıdığı için anne babası endişelenir, dışarıda 

da bu durum insanlar tarafından garipsenir. Durumu açıklayamayan ve zor duruma düşen Ümit 

de kuş hakkında bir yanılsama içinde olduğuna kendini inandırmaya çalışır. Fakat kuşu 

başından atamaz. 

Kuşun olağanüstü güçleri vardır. Ümit’in odasının kendiliğinden toplanmasını sağlayabilir. 

Ama bunu sürekli yapmaz. Çünkü gücünü basit şeyler için kullanması yasaktır. Bir defasında 

dikkatsiz bir çocuğu çarpılmaktan kurtarmak için gücünü Ümit’e aktarır. Ümit kendisine büyük 

bir minnetle teşekkür eden çocuğa gerçeği açıklamak isterse de, kuş, çocuğun onu deli 

sanacağını söyleyerek Ümit’i bundan vazgeçirir.  

Bir başka sahnede Ümit kuş sayesinde komşularının evine giren hırsızı yakalatır. Kuş, karnına 

oturduğu Ümit’in babasını uyandırır. Ümit’in de kurulmuş bir makine gibi karakola gidip haber 

vermesini sağlar. Kapıda hırsızlara tuzak kurmuş olan anne-babası önlerinden bir gölge geçmesi 

üzerine şaşırıp kalırlar. Gelen polisin, haber vermek için çocuklarını karakola göndermelerinin 

akıllıca olmakla birlikte tehlikeli de olduğunu söylemesiyle şaşkınlıkları daha da artar. Çünkü 

oğulları yatağında uyumaktadır. Ama polis, karakola gelen çocuğun o olduğunda ısrarlıdır. 

Ertesi gün Ümit’e, hırsızları polise haber verenin o olup olmadığını soran annesi evet cevabı 

almasıyla büsbütün şaşırır.  

Anne-babasının endişelerinin büyümesi Ümit’i kuşa karşı suçlayıcı davranmaya iter. Onun, 

hayatını olumsuz etkilediğini ileri sürer. Kuş ise Ümit’in hayatını güzelleştirdiği görüşündedir. 

Sadece kendisine saygısızlık, düşüncesizlik ettiğinde başının belaya girdiğini hatırlatır. Bu, 

Ümit’i kuşlara düşman olmaktan alıkoymaz ve kaba davranışları sonucu kuş onu terk eder. Bu 

gidiş Ümit’i mutlu etmek yerine üzer. Aldığı yüksek notun sevincini paylaşacağı bir kuşu 

yoktur artık.  

Ümit bir taraftan kuşuna özlem duyarken bir taraftan da kuşların hiç ötmediğini fark eder. 

Nitekim haberlerde de kuşların ötmediği, bunun ruhsal nedenli olduğu söylenir. Ümit çok 

üzgündür. Televizyonda kendi kuşunu da görmüştür. Mahzun bakışları gözünün önünden 

gitmez. Kuşların kralı olduğu için onun üzülmesinin diğer kuşların da dengesini bozduğuna 

hükmeder.  

Kuşun tekrar Ümit’e gelmesi bir pazar günü ortalığın birden kararması üzerinedir. Kuş telaşla, 

fırtınadan sokağın gerilim hattının koptuğunu ve büyük bir tehlike altında olduklarını söyler. 

Ümit anne-babasının şaşkın bakışları arasında elektrik arızaya haber verir. Kuş da kopan 

elektrik telini gagasıyla tutmaya çalışır. Ümit, kuşunun kendini feda etmesi karşısında büyük 

üzüntü duyar. Anne-babası da olanları korkuyla izlerler. Kuşun hareketsiz bir şekilde yere 

düşmesi hepsini acıya boğar.  
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Bundan sonra anne-babasının endişeleri Ümit’i doktora götürmek noktasında kesin bir kanıya 

varır. Ümit onların kaygılarını anlayışla karşılar ve doktora gitmeyi kabul eder. Ama onların da 

kendisine inanmalarını ister. “Uydurmuyordu. Gerçekten de başında bir kuş vardı. (…) 

Yalnızlığı yüzünden uydurduğu gerçek dışı bir şey değildi o.” (Kutlu, 2008a: 73). 

Doktorun görüşü, Ümit’in akıllı, sorumluluk duygusuna sahip dengeli bir çocuk olduğu 

yönündedir. Ümit kuşuna duyduğu özlemi kâğıttan kuşlar yaparak gidermeye çalışırken 

bunlardan ses gelmesi üzerine kuşunun kendisine şaka yaptığını anlayarak mutlu olur. Derken 

kuşu çıkagelir.  

Son bölüm olan dördüncü bölümde Ümit’in evde sürekli bir sorun hâlini alan dağınıklığı söz 

konusu edilir. Kuş, kendisinden ödevlerini olağanüstü gücüyle bir anda yapmasını isteyen 

Ümit’i tersler, dağınıklığı yüzünden defterini bulamayıp bütün defteri yeni baştan yazmak 

zorunda kalması karşısında ona yazacaklarını okumakla yetinir, defterin yerini göstermez. 

Anne babası Ümit’in odasına gittiklerinde, onun hiçbir yere bakmadan yazdığını, birisine, hızlı 

okumasını söylediğini görüp telaşlanırlar. Ama “Aklımız daha fazla karışmadan biz buradan 

gidelim.” (Kutlu, 2008a: 86) deyip giderler.  

Ümit dağınıklığı yüzünden evi darmadağın ettiği bir gün evi toplarken uyuyakalır. Anne-babası 

oğullarına yardım etmek için salona gittiklerinde temizliğin kendi kendine yapıldığını, bezin 

kendiliğinden hareket ettiğini görüp şaşırırlar. Ümit’i uyandırıp durumu açıklamasını 

istediklerinde, Ümit, kuşunun ince temizlik yaptığını, onun, canı isterse her şeyi yaptığını 

söyler. Anne-babası en kısa zamanda doktora gitmeleri, ama bu defa hepsinin doktora 

görünmesi gerektiği konusunda görüş birliği içindedirler.  

Kuş, Ümit’i çok sevdiğini, onun bir gün çok iyi bir insan olacağını söyler. Akıllı bir çocuk 

olduğunu, zaten kendisinin sıradan insanların başına konmadığını sözlerine ekler. 

1.4. Dönüşüm 

Dönüşüm motifi fantastik anlatıların kurgusal temellerindendir. Sözlü edebiyatın bir süreği 

olarak yazılı edebiyata da geçmiştir. Apuleius’un (2. yy) Altın Eşek olarak da bilinen 

Metamorfozlar (Başkalaşımlar)’ı tümüyle dönüşüm mitine dayanır. Türk Halk Edebiyatında 

don değiştirme kavramıyla karşılanan bu anlatım formu masal ve efsanelerde sıklıkla yer bulur. 

Ayla Kutlu’nun “Beceriksizler Sirki”, Harika İkizler (ÇİİP), “Dünyayı Kurtaran Çocuklar” adlı 

metinleri dönüşüm motifine dayanmakta, “Minik Sultan Sihirbaz” adlı metinde de bu yöntem 

değini şeklinde yer almaktadır.   

“Beceriksizler Sirki”nde (Kutlu, 2008b: 20-34) işlerinde iyi olmakla birlikte iş bölümünü 

kavramamış olan ve bu yüzden başarısız olan bir sirkin çalışanları ekip ruhuyla, sorumluluk 

bilinciyle, özveriyle hareket edince çocukların gözdesi olur, ayrıca yeni palyaçolar yetiştirirler. 

Metnin sonunda yaşlı palyaçoların, çadırın ortasındaki direği söküp, birbirlerinin omuzlarına 

çıkarak çadırın direğinin yerine geçmeleri ve yetişkinler fark etmese de çocuklara göz 

kırpmaları masalın fantastik yönünü oluşturur. 

“Palyaçoların giysileri değişti, kumaş olmaktan çıkıp bir tür boya görünümü kazandı.  

Ertesi sabah gelen görevliler, çadırın direğinin değişmiş olduğunu gördüler. Üst üste çıkmış 

palyaçolara benzeyen upuzun bir direk vardı şimdi ortada. Zaman zaman direkteki gözler 

hareket ediyormuş gibiydi.” (Kutlu, 2008b: 32). 

Yazar dönüşüm motifine yer verdiği üç ciltlik Harika İkizler serisinde (Kutlu, 2007: 5-72; 

2003, 5-72; 2011a: 5-80), babaları Tokyo’da olan, anneleri de bir aylığına babalarının yanına 

giden on bir yaşındaki ikizler Çiçek’le İpek’in on sekiz yaşındaki abileri Can’la evde 

kalmalarını ve bu süreçte evde yaşadıkları sıradan maceraları anlatır. Yazar günlük hayata 
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ilişkin bu sıradanlığı, ÇİİP adını verdiği fantastik figürle/periyle aşma yoluna gider. Annelerinin 

evde olmayışı, küçük kızların, ihtiyaçlarını kendilerinin karşılamalarını gerektirir. Böylece 

macera için uygun ortam oluşur. Deneyimli olmamaları hayatlarında birtakım zorluklara yol 

açar, bunları ÇİİP olarak aşarlar. Fakat bunlar yapay sahnelerdir.  

İlk kez beş yaşındayken, evlerinin anahtarını kanalizasyon demirinden düşürdüklerinde ÇİİP 

olmuş, güçlerini birleştirdiklerinde sorunları kolayca çözebildiklerini fark etmişlerdir. 

Gözlerini hiç ayırmaksızın birbirlerinin gözlerine odaklayınca hızla moleküllere ayrılıp yeşil 

saçlı, gümüş giysili, alnının ortasında mor ışık parlayan, incecik, upuzun görünümlü olağanüstü 

bir varlığa dönüşürler. Kimsenin görmediği bu varlık çok hızlı hareket edebilir, kapalı 

kapılardan geçebilir.  

 “ÇİİP’in görme, koklama, dokunma, yapma, yetişme gücü inanılmaz boyuttaydı. Dünyadaki 

hiç kimse bu güce erişemezdi.” (Kutlu, 2007: 38). 

İkizler sırlarını gizli tutmak zorundadırlar. Aksi takdirde bu gücü kaybedeceklerdir. Ayrıca bu 

güçlerini sıradan sorunlar için kullanmazlar. Çünkü ÇİİP olarak engelleri aştıktan sonra 

birbirlerinden ayrılmaları sırasında çok bitkin düşerler. 

İnsanlar ÇİİP’i göremez, ama varlığını bir esinti, nefes, anlık bir görüntü şeklinde duyumsar, 

uyarıcı etkisini algılar, ama bunu anlamlandıramaz ve pek üstünde durmazlar. İkizler gece 

evlerine giren hırsızı yakalatmayı, annelerinin evde kalan pasaportunu zamanında ulaştırmayı, 

Can’a İpek’i doktora götürmesini hatırlatmayı ÇİİP olarak çözerler. ÇİİP pasaportu götürüp 

çantaya koyduğunda, annelerinin dikkatini çantaya çekmek için fermuarı açıp kapatması 

üzerine anneleri fermuarın hareket ettiğini görür. Aynı zamanda, yanağında, ikizlerinin 

öpücüğünü hisseder, kendisini uğurlayan oğlu Can’ın yanında ikizlerini de görür. Ama bütün 

bunları bir yanılsama sanır, üstünde durmaz. Can da akşam, ikizlerin havaalanında olanları 

bilmesi karşısında şaşırıp kalır. 

“Dünyayı Kurtaran Çocuklar” (Kutlu, 2006b: 23-34) adlı fantastik anlatıda çocuklar dünyayı 

kurtarmak üzere zorlu bir yolculuğa çıkarlar. Dünyanın fazla bilinmeyen bir vadisinde yaşayan 

ve kimse tarafından görülmeyen bu çocuklar dönüşüm geçirme, farklı yaşam koşullarına göre 

şekil değiştirebilme kabiliyetine sahiptirler. Algılama güçleri de oldukça yüksektir. Dünyaya 

hızla yaklaşmakta olan tehlikeyi görerek düşüncelerini ve gövdelerini koruma zırhını 

kuşanırlar. Çok hızlı davranır, özveriyle çalışır, genleşip otobüs, deniz motoru, denizaltı, 

Hindistan cevizi biçimi alarak gidilmesi zor yerlere kolayca varırlar. Pasifik Okyanusu’nda 

FEY’lerle karşılaşır, Hindistan cevizinin içindeki sütü üzerlerine fırlattıkları FEY’leri zararsız 

hâle getirirler.  

1.5. Fantastik Yolculuk 

Arayış yolculuğu kalıbı halk anlatmalarından süzülüp gelen temel anlatım formlarındandır. 

“Gökkuşağıyla Yolculuk”, “Dünyayı Kurtaran Çocuklar”, “Minik Sultan Ateşi Arıyor”, “Minik 

Sultan Himalayalar’da”, Minik Sultan Bulutlarla” adlı metinler fantastik yolculuk biçiminde 

kurgulanmıştır.  

“Gökkuşağıyla Yolculuk” (Kutlu, 2009c: 36-52) adlı çağdaş çocuk masalında Onur küçük 

yaşından beri dünyayı görme ve gördüğü yerleri yazma isteğiyle dolu olan, okuduğu yerleri, 

gerçekten oralara gitmiş gibi anlatan bir çocuktur. Bir tatil günü anne-babası uyurken balkondan 

gökkuşağını izleyen Onur’u gökkuşağı üstüne alır ve gitmek istediği yerlere götürür. Onur eşsiz 

deneyimlerle dolu bu yolculuktan Pigme sopası, darbuka, mokasen gibi hediyelerle döner. 

Fakat bunlar gerçekte doğum gününde babasına aldırdığı hediyelerdir. Masasındaki 

ansiklopedinin, gittiği yerlerle ilgili sayfalarında da küçük kâğıtlar vardır. Bütün bunlar hayal 

gördüğünü iddia eden anne-babasını haklı çıkarsa da gökkuşağının getirdiği çok iri pembe 

yumurta yaşadığı maceraların hayal olmadığını kanıtlar. Fakat her serüven sahibinin başına 
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geldiği gibi Onur da anlattıklarına kimsenin inanmayacağının farkındadır. Nitekim gökkuşağı 

da onu “Çocukların dünyasındaki rengi büyüklerin yaşamasını bekleme. Sen büyüdüğün 

zaman, çocuğun sana inanılmaz bir öykü anlatırsa… Ona inan… Sevgili Onur!..” (Kutlu, 

2009c: 52) diye uyarır. 

Serüven odaklı Minik Sultan serisinde fantastik yolculuklar sık yer bulur. “Minik Sultan Ateşi 

Arıyor” (Kutlu, 200c: 13-20) adlı parça, Promete efsanesinden hareketle kurgulanan yanan 

kayaları arama yolculuğudur. Dünyadaki ateş giderek azalmakta ve bu, yaşamsal bir tehlikeye 

yol açmaktadır. Ateşle yapılan bütün işler aksar. Bebekler hastalanır. Ateşi bulmak için çöllere, 

volkanlara gidilir, ama oralarda da durum aynıdır. Herkes ateşi bulmak için yollara dökülür. 

Minik Sultan da abisiyle yola çıkar. Herkes güneye giderken onlar kuzeye gider ve ateşin ilk 

bulunduğu Kafkas dağlarına varırlar. Abisi Promete efsanesini bilmektedir. Onun çok uzun 

yıllar önce bu dağlardan ateşi çalarak insanlara götürdüğünü, bu yüzden ağır şekilde 

cezalandırıldığını anlatır. Minik Sultan kendilerinin de cezalandırılmasından korkunca “Bu bir 

söylence yalnızca. Tarihin ilk çağlarından beri burada yanan kayalar var.” (Kutlu, 2000c: 17) 

diyerek efsanenin akılcı çözümlemesini yapar. Orada binlerce yıldan beri açığa çıkan doğal 

gazlar yanmaktadır. O çağda insanlar doğal gazın ne olduğunu bilmedikleri için bunlara “yanan 

kayalar” demişlerdir.  

Minik Sultan ve abisi yanan kayalardan ateşi alırlar. Ama götürmeleri kolay olmaz. Uzun 

denemeler sonucu bir defne ağacının dallarını meşale yaparak ateşi söndürmeden götürürler. 

Bilim adamlarına göre ateşin azalmasının nedeni, doğa güçlerinin, toplumda dayanışma 

bilincinin yok olduğunu sanmalarıdır. Toplum büyük bir iş birliği örneği sergileyerek yeniden 

hayat bulmuştur.  

“Minik Sultan Himalayalar’da” (Kutlu, 2000b: 40-48) başlıklı metinde Minik Sultan’ın 

ülkenin Masalcı Dedesi’nin hastalığına çare bulmak için dünyanın en yüksek tepesi olan 

Everest’teki eflatun kar çiçeğini getirmek üzere fantastik bir maceraya atılması anlatılır. 

Masalcı Dede küçük yaşından itibaren kimsenin duymadığı masallar anlatır. Çünkü çok keskin 

gözleri ve zengin bir hayal gücü vardır. Anlattığı masallarla çocukların hayal güçlerini besler. 

Minik Sultan da onun masallarıyla büyümüştür ve hastalanmasına çok üzülür. Ona, hastalığının 

bir çaresi olup olmadığını sorar. Masalcı Dede’nin “Gençliğimde bir yerde okumuştum. Uzak 

karlar içinde, yüksek dağlar tepesinde, uzun adamlar sırtında erişilen tepede, uçan çocuğun 

bulabileceği bir eflatun kar çiçeği, masalcıları hem iyileştirir, hem de upuzun bir ömür 

sağlarmış… Pek inanılır gelmedi bana.” (Kutlu, 2000b: 42) demesiyle, Masalcı Dede’nin bütün 

masallarını dinlemiş olan süpürgesini de alarak yola düşer. O dönemde kimsenin çıkamadığı 

Everest’e çıkacak, eflatun kar çiçeğini bulup getirecektir. Masalcı Dede’nin dediği dev kar 

adamı Yeti Minik Sultan’ı belli bir yüksekliğe kadar çıkarır. Yükseğe çıktıkça nefes alması 

zorlaşır. Düşen çığdan kar leoparı sayesinde kurtulur. Uçan atın donan kanatlarını çözer ve 

onunla en tepeye çıkar, eflatun kar çiçeğini alır. Süpürgesini ikiye ayırıp kayak gibi kullanarak 

aşağı iner. Getirdiği çiçekle iyileşen Masalcı Dede masallarının arasına bu masalı da katar. 

Yazar Minik Sultan’ın masalı yanında Karlar Kraliçesi’ninkinin sönük kaldığını söyler. 

“Minik Sultan Bulutlarla” (Kutlu, 2000b: 31-39) adlı anlatıda Minik Sultan dünyayı 

dolaşmak için balonlarla bulutlara çıkar. Yazar “O günlerde bu mümkündü. Şimdi mümkün 

değilse biz ne yapalım!” (Kutlu, 2000b: 32) diyerek metnin fantastik yönünü tanıtlar ve çok 

sayıda balona uzun ipler bağlayıp onlara tutunarak göğe yükselmesini “İşte bu kadar basit.” 

(Kutlu, 2000b: 33) diye yorumlar. 

Balonlarla buluta yükselen Minik Sultan buluta binince bulut hızla düşmeye başlar. Minik 

Sultan balonları buluta bağlamak suretiyle bu sorunu da kolayca çözer. Başka bulutlarla 

birleşirler. Güneşi, ayı doğdurur, yıldızlarla köşe kapmaca oynarlar. Çok istediği yağmur 

ormanlarına gelirler ama Minik Sultan beklemediği bir manzarayla karşılaşır. Ormandan 
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dumanlar yükselmektedir. Bunun sonucu ise sellerdir. Ama doğa, kendini yeniden 

yapılandıracak, dengesini yeniden sağlayacak güçtedir; toprağın altında yeni tohumlar 

filizlenir. 

Dönme vakti gelince bulut onu erkenden uyandırır. Minik Sultan’ın orada tanıştığı yerlilerle 

vedalaşacak kadar zamanı yoktur. Bulut onu şöyle teselli eder: “Merak etme, orman derinlikleri 

sık sık bu insanlara hayal gördükleri duygusunu verir. Yarın uyandıklarında senin de hayal 

olduğunu sanırlar ve kusura bakmazlar.” (Kutlu, 2000b: 39). 

“Dünyaya Kurtaran Çocuklar” da (Kutlu, 2006b: 23-34) dönüşüm motifinin yanı sıra 

fantastik bir yolculuk içermektedir. Çocuklar dünyaya hızla yaklaşmakta olan tehlikeyi 

önlemek üzere Atlas Okyanusu’ndan geçerek Pasifik Okyanusu’na gider, orada FEY’leri 

etkisiz hâle getirirler. 

1.6. Yeraltına İnme 

Yeraltına inme motifi mitolojide önemli yer tutar, fantastik unsurların temel formlarından birini 

oluşturur. Bunun birçok değişkesi efsane ve masallarda yer bulur. “Minik Sultan Sihirbaz” 

(Kutlu, 2000a: 37-45) metninde de bunun uzak ve simgesel bir örneği karşımıza çıkar. Minik 

Sultan, izlediği sihirbazlık gösterisinin etkisiyle sihirbazlığa özenir. Ağabeyinin sihirbazlığın 

gerçek olmadığını anlatma çabaları sonuçsuz kalır.  

Minik Sultan kendisine anlatılanların etkisiyle, batan ayın yanına inmek için merdiven yapmak 

ister. Çünkü sihirbazlık gösterilerindeki sihirli tavşanların, kuşların orada olduğunu düşünür. 

Yaşadıkları çağın bilgisiyle aya gidilemeyeceği kendisine anlatıldığında Minik Sultan 

“Dadıcığım, dilerim günün birinde bir yazar çıkar ve AYIN MERKEZİNE SEYAHAT diye, 

çocukların aya nasıl gittiklerini anlatan bir serüven kitabı yazar,” (Kutlu, 2000a: 45) der.  

1.7. Rüya 

Fantastik anlatılarda gerçekliği aşmanın ilk yolu olarak rüya öne çıkar. “Zeynep’in Rüyası” ile 

“Minik Sultan Arkeolog” adlı metinlerde rüya yoluyla edinilen deneyimler kahramanın yeni 

bakış açısı kazanarak olgunlaşmasını sağlar. 

“Zeynep’in Rüyası”nda (Kutlu, 2009c: 53-65) Zeynep kısa boylu bir çocuktur ve bu durumdan 

hiç memnun değildir. Çünkü koşu sporu yapmaktadır ve yarışlarda başarılı olmak için uzun 

bacaklara sahip olmak gerektiği düşüncesindedir. Bir gece rüyasına giren palyaço ona çeşitli 

deneyimler yaşatır ve her özelliğin kendine göre avantajları olduğunu kavratır. Bacakları kısalıp 

parmakları gemi pervanesi gibi uzayınca suda balık gibi kolayca yüzer, bacakları sırık gibi 

uzayıp parmakları sivrilince bataklıktan rahatça geçer, ayakları vantuz özelliği kazanınca düz 

duvara kolayca tırmanır. Zeynep uyandığında bakış açısı değişmiş, mutlu bir çocuk olmuştur. 

Yarış başlamadan önce, bir ses duymuş gibi havaya bakar, palyaçoya el sallar. Ama başkaları 

gökyüzünde buluttan başka bir şey göremezler. 

“Minik Sultan Arkeolog” (Kutlu, 2000a: 19-27) adlı parçada Minik Sultan rastgele kazdığı 

yerlerde önemli tarihî kalıntılar bulur ama bu kazıyı bilinçsiz yaptığı için fosiline zarar verdiği 

dinozor rüyasına girer ve onu uyarır, kendisini arkeologlar bulmuş olsa, yaşadığı çağa ilişkin 

önemli bilgiler vereceğini söyler, “Ben dinozor türünden eski bir canlıyım. Yaşam bir biçimde 

sürdüğü için sana görünüyorum.” (Kutlu, 2000a: 24) der. Dinozorun adının Küçük Prens 

olduğunu öğrenen Minik Sultan’ın, yüz yıl uyuyan prensesin masalından esinle, onu öpüp 

uyandırmasıyla rüya biter.  
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1.8. Büyülü Nesne 

Fantastik unsur bazı metinlerde büyülü nesnedir. “Minik Sultan Yağmur Bombacısı”nda 

fantastik büyüklükteki huni ile “Küçük Denizkızının Yeryüzü Serüveni”nde öyküyü çözüme 

taşıyan denizin büyülü şarkısı bunlardandır.  

“Minik Sultan Yağmur Bombacısı”nda (Kutlu, 2000c: 30-39) Minik Sultan’ın ülkesinde 

kuraklık baş gösterir. Buna çare olarak yağmur bombası fikri gündeme gelir. Ama yağmur 

bombasını buluta yerleştirme yolu henüz bilinmemektedir. Minik Sultan buna çare bulur: Aklın 

alamayacağı büyüklükte, bulutlara değecek uzunlukta bir huni yaptırır. Bunu büyükler gülerek 

izler, çocuklarsa destekler. Minik Sultan huniyi yanlışlıkla yağmur bulutu yerine kar bulutuna 

yerleştirince yaz ortasında kar yağar ve kış gelir. 

Küçük denizkızı ile caretta carettanın karşılaşmasını ve yeni doğan caretta carettaların denize 

yönelmelerini anlatan “Küçük Denizkızının Yeryüzü Serüveni”nde (Kutlu, 2006a: 50-61) 

büyülü nesne “Denizin Şarkısı”dır. Olay örgüsünü düğümlendiği noktada anlatıyı çözüme 

kavuşturan unsur budur.  

Küçük denizkızının sahile çıktığı bir gün caretta-caretta da sahile yumurtalarını bırakmak için 

çıkmıştır ve doğası gereği, yavrularının başında durması imkânsızdır, denize dönmek 

zorundadır. Küçük denizkızı onların başlarında duracağını söyleyerek ilk kez anne olacak olan 

caretta-carettanın içini rahatlatır ve günlerce yumurtaların başında bekler. Bir gece sahili 

dolduran diğer yumurtalarla birlikte onlar da kabuklarından çıkar ve denize yönelir. Ama birden 

ellerinde ışıklarla bazı insanlar belirir ve yavru kaplumbağalar deniz yerine ışığa doğru gitmeye 

başlarlar. Ne yapacağını şaşıran küçük denizkızı içinden geleni yapıp denize girer ve “Denizin 

Şarkısı”nı söylemeye başlar. Bütün doğa susup bu büyülü şarkıyı dinler ve kaplumbağalarla 

birlikte onları yakalamaya gelen insanları da denize çeker.  

“Uzaydan Gelen Oyuncak”ta oyuncak, “Rengini Arayan Balon”da balon, “Küçük Mavi 

Tren”de lunapark treninin vagonu, “Kendini Köpek Sanan Ayakkabılar”da ayakkabılar, “Minik 

Sultan Himalayalar’da” adlı metinde Masalcı Dede’yi iyileştiren çiçek, Yıldız Yavrusu’nda bir 

yudumu Ramram’a olağanüstü güç veren yıldız sütü de büyülü nesne kategorisinde 

değerlendirilebilir. 

1.9. Uzayla İlgili Özgün Fantastik Kurmacalar 

Ayla Kutlu’nun çocuk kitapları içinde konumuzun merkezini oluşturan fantastik anlatılar Çiçek 

Elli Robot adlı eserdeki çağdaş çocuk masalları ile (“Dünyayı Kurtaran Çocuklar”, “Uzaydan 

Gelen Oyuncak”, “Uzaydan Gelen Dostlar”, “Çiçek Elli Robot”) Yıldız Yavrusu adlı romandır. 

Bunlar bilim-kurgu özellikleri ağır basan anlatılardır.  

Çocuk edebiyatı çocuğun sınırlarını aşma, başarma ihtiyacını besleme işlevi görür. Bu yüzden 

çocuklar dünyayı kurtarmak gibi çok büyük bir işin üstesinden bile kolayca gelebilirler. Henüz 

sınırlı bir güce ve donanıma sahip çocukların idealist kişilik edinmelerinde fantastik unsur 

önemli bir tamamlayıcı işlev görür. Nitekim fantastik tasavvurların kökeni, eskil çağlardan 

itibaren birinin diğerini yenebilmesi mantığıdır.  

“Fantastik kavramı, olaylar karşısında olağanüstü çözümler üretmek, insanın yapamayacağı, 

ulaşamayacağı şeyleri istemesi, bilinmeyene ve uzaklara duyduğu ütopik özlemi gibi romantik 

arayışlardır, demek de mümkündür.” (Asutay, 2014: 643). 

Ayla Kutlu’nun “Dünyayı Kurtaran Çocuklar” (Kutlu, 2006b: 23-34) adlı çağdaş masalında 

da dönüşüm geçirme yetisine sahip olan çocuklar dünyayı yok olmaktan kurtarırlar.  

Dünya, virüs kadar küçük yaratıklardan gelen büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Güneş 

sistemi içinde Fena Yaratık’ın kısaltması olan FEY adı verilen bu yaratıklardan dünyalıların 
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haberi bile yoktur. FEY’ler yeşil gezegeni yok etmiş, ardından mavi gezegen olan dünyaya 

yönelmişlerdir. FEY’ler mikroçipler gibi kötülük bilincine ve uygulamasına göre 

programlanmıştır. Uyku ya da sersemlik virüsü yollayıp bilim adamlarını ve yetkilileri etkisiz 

hâle getirerek orayı savunmasız bıraktıktan sonra saldırmaktadırlar. Müzeler, sergi yerleri, fosil 

vadileri, araştırma gemileri, madenler, doğa harikaları, çağlayanlar, akarsular, göller, ormanlar 

bu şekilde savunmasız bırakılmış, oralardan sorumlu kimseler işlerini yapamayacak derecede 

uyuşmuşlardır. Çok geçmeden dünya karanlıklar içinde kalır. Bilim dünyası duruma bir 

açıklama getiremez. Ama dünyayı kurtaracak birileri vardır: 

“Dünyada, gözlerden uzak vadilerden birinde, değişik yaşam koşullarına uyabilen çok değişik 

canlılar yaşıyordu. Bu canlıların hiçbirini insanlar göremiyorlardı. Hem küçüktüler, hem de çok 

gelişmiş. Yalnızca akıllı değillerdi, aynı zamanda çok özel yetenekleri de vardı. Bunlar 

değişebiliyor, büyüyüp küçülebiliyor, birleşip ayrılabiliyorlardı.” (Kutlu, 2006b: 26). 

Bu uzak vadinin çocukları dünyaya hızla yaklaşmakta olan tehlikeyi görerek düşüncelerini ve 

gövdelerini koruma zırhını kuşanırlar. Çok hızlı davranır, özveriyle çalışırlar. Gidilmesi zor 

yerleri içlerinden birinin vücudunun genleşip otobüs, deniz motoru ya da denizaltı biçimi 

almasıyla aşar, Atlantis adı verilen ve milyonlarca yıl önce battığı varsayılan ülkenin tam 

ortasından Atlas Okyanusu’na çıkarlar. Son olarak FEY’lerin bulunduğu Pasifik Okyanusu’na 

gitmek üzere içlerinden biri Hindistan cevizi görünümü alır. Üstündeki kahverengi tüyler haber 

almayı ve FEY’lerin sinirini bozmayı sağlar, Hindistan cevizinin sert kabuğu ise çok hızlı 

yolculuk sırasında çocukların zarar görmesini engeller. Bir başka çocuk da radar görevi görmek 

üzere Hindistan cevizinin üstünde bir ahizeye dönüşür. Hızla atmosferden ve stratosferden çıkıp 

hedefe kilitlenirler.  FEY’ler Hindistan cevizi üzerindeki ahize görüntüsü karşısında dizlerini 

döverek gülerken aracı yönlendiren bilgisayar son kenetlenmeyi yapar. Araç, içindeki sütü 

FEY’lerin aracına fırlatır ve FEY’ler eskisi gibi küçük, görünmez ve zararsız kuşlar hâline 

dönerler. Çocuklar dünyayı kurtarmışlardır. Oraya gelirken izledikleri sıranın tersiyle dönüş 

yoluna geçerler. Dünyanın atlattığı bu tehlikeden kimsenin haberi olmamıştır. 

“Uzaydan Gelen Oyuncak”ta (Kutlu, 200b: 35-49) uzayın uzak bir galaksisinde yaşayan 

canlılar, uygarlıklarının kuruluşunun bir milyonuncu yılını çeşitli bilimsel etkinliklerle ve 

şenliklerle kutlarlar. Bu maksatla diğer gezegenlere, astroidlere ve yıldızlara armağanlar 

gönderirler. Gönderdikleri armağanın onların işine yaraması için bunları çeşitli şekillere 

girebilen özellikte yapar, beyin ve beş kere değişebilme özelliği yüklerler. Bu armağanlardan 

biri de dünyaya gönderilir. Armağanın bir biçimi yoktur, dünyaya yaklaşırken bilgisayardan 

mesaj gönderilir, sonar sistemiyle bir gereklilik, yararlılık ve beğenilirlik araştırması yapılır ve 

armağana biçim verilir. Armağan dünyanın küçük bir örneği olur.  

Bu oyuncak dünya içinde bir başka dünya olmuş, dünyada olup biten her şey armağanın 

yüzeyinde ve içinde de oluşmaya başlamıştır. Oyuncak dünyayı sever ve büyük bir şevkle her 

yanını dolaşır. En güzel, en yararlı şey olarak ağacı seçer. Bulunduğu yerde kısa sürede büyük 

bir koruluk oluşur. Ama sahipsiz olan bu koruluğu kötü insanlar kesip yok eder. Sadece küçük 

bir fidan sağ kalır. Orada yaşama imkânı kalmayınca uzaydan gelen oyuncak bir balona 

dönüşür. Dünyayı gezerken bir havuzda toplarla oynayan yunusların çocukları çok mutlu 

ettiğini görünce kendini bir topa dönüştürür. Ama bir müddet sonra bunun yararlı bir yanı 

olmaması dolayısıyla top olmaktan vazgeçer. İp gibi bir balona dönüşerek havuzdan çıkar. Daha 

sonra uçakları görüp hayran kalır ve uçağa dönüşür. Bir süre yararlı olmanın verdiği mutluluğu 

yaşar. Ama sadece yararlı olmak yetmez, oyuncakların eğlendirici de olması gerekir. Bu yüzden 

uçak olmaktan da vazgeçer. Kendini bırakır, küçüle küçüle eski, bozulmuş bir oyuncak şeklinde 

yeryüzüne iner.  

Bir çocuk onu bulur ve tamir edilirse güzel bir oyuncağa dönüşeceğini düşünür. Ama tamir 

etmeyi başaramaz ve içinden, “Ah bir mühendislik kitabım olsaydı, bunu onarır, sonra 
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arkadaşlarımla birlikte oynardım.” diye geçirince oyuncak son değişme seçeneğinde ne olması 

gerektiğini kavrar ve kitap olmaya karar verir. Böylece yararı sonsuza kadar sürecektir. Çok 

eskiden yazılmış kitapları hatırlar. Kendisinin yapıldığı galakside milyonlarca yıldan beri 

yararlanılan kitaplar vardır. Bu mavi gezegende de kil tabletler üstüne yazılmış hikâyeler, 

olaylar, mühendislik ve matematik bilgileri içeren beş bin yıllık kitaplar vardır.  

Çocuk elindeki uçağın, birdenbire uçaklar hakkında resimli, renkli, eğlenceli ve çekici bir 

kitaba dönüştüğünü görünce çok sevinir. Oyuncak da çok iyi bir armağana dönüştüğü için 

günden güne güçlenir, yeni kitaplar üretir, çocukları mutlu eder, onlara yeni şeyler öğretir.  

“Uzaydan Gelen Dostlar”da (Kutlu, 2006b: 51-66) özgün çizgiler taşıyan iki uzaylı figürle 

Emre adlı çocuğun arkadaşlığı işlenir. Emre ailenin tek çocuğudur. Oynayacak, konuşacak bir 

kardeşi olmadığı için yalnızlık çeker ve gece göğe bakarak, oradan arkadaşlar gelmesini ister. 

Anne-babası Emre’nin uzaylı arkadaşlar edinme hayalinin farkındadırlar ama ciddiye almazlar. 

Bir gün iki küçük gezegenden iki uzaylı gelir. Biri Doksandokuzdiş gezegeninden gelen 

Damakçı, diğeri Kırkdörtkol gezegeninden gelen Meraklı Karıştıran’dır. Emre onları görünce 

korkarak annesini çağırmak ister ama ayakları hareket etmez. Emre onların kötü yaratıklar 

olmadığını kavrar. Birinin doksan dokuz dişiyle her şeyi yeme, diğerinin de kırk dört kolu ve 

bitimsiz merakıyla her şeyi onarma tutkusu dünyada biriken bütün atıkların ve kirliliğin yok 

olmasını sağlar. Emre bu becerikli ve yararlı arkadaşlarını annesine, babasına, arkadaşlarına, 

hatta okulun yöneticilerine tanıtmak ister. Ancak uzaylı dostları bunu istemez. Emre’nin uzaylı 

dostları bir gün kendi gezegenlerini özlerler. Meraklı Karıştıran, dünyayı kirleten her türlü 

atıktan kendilerine uzayın sonuna kadar gidebilecekleri bir merdiven yapar. Damakçı da 

kendileri göğe yükseldikçe altta kalan basamakları yer. Böylece dünyadaki bütün kirlilik son 

bulur. Çocuklara, gezegenlerini büyüklerden daha iyi korumaları mesajı verilir. 

“Çiçek Elli Robot” (Kutlu, 2006b: 67-83) adlı metnin başında masalın gelecekte, dünyadaki 

yaşamın uzayda kurulan platformlara, uydulara ve astrodilere taşındığı zamanda geçtiği 

belirtilerek fantastik bir dünyaya adım atılır.  

Uzayda yer alan gezegenler arasında güç mücadelesi vardır ve küçük yıldızlardan birindeki 

kötü insanlar grubu her şeye, özellikle de dünyaya hâkim olmak için son derece yıkıcı planlar 

yapmaktadırlar. Dünyadaki cevherleri ele geçirmek için oradaki bütün insanları yok etmeyi 

göze almışlardır. Bu amaçla Hoyrat adını verdikleri devasa bir robot yaparlar ve onu parçalar 

hâlinde Orta Afrika’da bir çöle indirerek birleştirirler. Robot çalıştırılır çalıştırılmaz önüne 

geçen her şeyi yıkar. Binlerce kepçe büyüklüğündeki elleriyle küçük tepeleri, dağları deşip 

bileşimindeki işe yarar özleri söküp alır. Bu ise doğada tahribatlara yol açar, deprem etkisi 

yapar. Hoyrat Afrika’yı yerle bir ettikten sonra Avrupa’ya geçer. Barajları, su yollarını, kuzey 

denizlerindeki fiyord denilen küçük körfezleri söker. Kentler sular altında kalır. Fakat kötü 

insanlar grubu onun tasarımında bir eksiklik tespit ederler. Hoyrat’ı doğayı ve insanları yok 

edecek şekilde tasarlamakla birlikte hayvanları da yok etme emri vermeyi düşünememişlerdir. 

Bu yüzden robot en küçük sinek vızıltısından bile ürküp işlevsiz kalmaktadır. Ayrıca çok 

yıpranmıştır. Bu durumda kötücül güçlerin yeni ve daha yok edici bir robot yapmaları 

gerekmektedir.  

Yeni robotun yapımı bitmiş, sadece programın yüklenmesi kalmıştır. Yeni robot beyni 

yerleştirilmemiş bir makine yığını olarak oradadır. Kötü insanlar grubu geliştirdikleri yeni 

robota da en kötücül emirleri uygulama programı yazarlar. Bu arada aralarından birinin evlilik 

yıldönümüdür ve bu kişi dünyadaki son çiçekleri eşine armağan olarak getirmiştir. Ama onları 

yeni robotun bulunduğu yerde unutur. Bu, anlatının düğüm noktasıdır ve beklenmedik bir 

gelişmeye yol açar.  

Gece geç vakit uzayda aylar doğmaya başlar. Orada çok sayıda ay vardır. Ayların saçtığı ışıklar 

robotun bulunduğu yerde kesişir ve bu kesişmeyle robot âdeta canlanır. Yüzü korkutucu bir 
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ifade taşıyan robot ne maksatla yapıldığını bilmemektedir. Ağır adımlarla masaya yaklaşır. Bir 

elinin altında kendisine yüklenecek kötücül emirleri içeren disket, öbürünün yakınında bir 

demet çiçek vardır. Elleri bir süre titreştikten sonra çiçeğe uzanır ve çiçeklerin kokusu odaya 

yayılır, ardından robotun yüzündeki korkutucu ifade yumuşar, gülen bir görünüm alır. O sırada, 

ayların ışıkları robotun ellerinin üzerinde dolaşır, çeşitli şekiller çizer ve güzel kokulu çiçekler 

robotun parmaklarına yapışır.  

Sabah teknisyenler robota kötücül programı yüklerler. Ama ellerine yapışmış olan çiçekleri 

çıkaramazlar. Robot dünyaya indirilir. Yüzünde yine sevecen ifade belirir. Ellerindeki çiçekler 

kurumuştur. Ellerine baktığında gözleri yaşarır, çiçek demetine düşen bu yaşlar çiçekleri 

canlandırır. Çiçek Elli Robot Hoyrat’ın yıktığı yerleri yeniden yapar. Ayrıca büyük bir çevreci 

çocuk grubu yetiştirir. Hoyrat’ın gücü tükenmek üzeredir. Ama aynı durum Çiçek Elli Robot 

için de geçerlidir. Amaçlarına ulaşamayan kötü insanlar grubunun yeni bir robot üzerinde 

çalıştıklarını öğrenen Çiçek Elli Robot onları bundan vazgeçmeleri konusunda uyarır. 

Yapılmakta olan robota yüklemek üzere kendisi bir disket hazırlamaya başlar. Üçüncü robot da 

dünyaya indirilince kötücül program yüklenmek üzereyken bir anlık boşluktan yararlanıp ona 

kendi hazırladığı tarımcı robot programını yükler. Yeni robot ekilmeyen bütün toprakları sürer, 

bulduğu yararlı tohumları zararlılardan ayırır, eler ve onları toprağa eker. Sulama kanallarından 

su alır, sular.  

Kötü insanlar grubundakiler artık kötü emellerine ulaşamayacaklarını, bu robotlar sayesinde 

uzayda bütün canlılara yetecek kadar yiyecek yetiştirileceğini anlar ve dünyayı terk ederler.  

Bu arada Çiçek Elli Robot’un da gücü tükenmiştir. Oturur ve orada öylece kalır. Çocuklar onun 

etrafına çiçek eker, büyüklerse etrafına havuz yaptırırlar. Robot, üzerine konup su içen kuşlara 

göz kırpar. 

Roman olması bakımından Yıldız Yavrusu (Kutlu, 2004: 5-94) adlı eserde fantastik unsurlar 

yoğundur. Uzay yaşamını konu almakla birlikte bu eser de tümüyle uzayda geçmez. Uzay 

varlığının asıl macerası yeryüzündedir. 

Eser dört bölümden oluşur. İlk bölüm Ramram adlı uzay varlığının büyümesini ve annesinin 

onları kötücül yaratıktan koruma çabasını, ikinci bölüm Ramram’ın dünyaya inmesini, üçüncü 

bölüm Ramram’ın dünya serüvenini ve son bölüm kötücül varlıkla mücadelesini konu alır. 

“Uzayda Mutlu Bir Yaşam” başlıklı birinci bölümde yazar gökyüzünde varlığından kimsenin 

haberi olmadığı anne yıldızın ve biri 8986, diğeri 7025 yaşında iki küçük yavrusu Ramram ve 

Simmis’in öyküsünü anlatır. Yavrular uzay zamanıyla binlerce yıldır hayatta olsalar da, bu, 

dünya zamanıyla henüz bebeklik çağıdır.  

Yavru yıldızların bebeklik çağı geçmiş, biraz büyümüşlerdir. Anneleri de hem yörüngesinde 

dönme hem de onları düşürmeden kucağında taşıma güçlüğünden kurtulmuştur. Artık onları 

karnının bir bölümünde oluşturduğu kesecikte taşır.  

Yazar Ramram’ın öyküsünü anlatırken uzay yaşamı hakkında da sahneler oluşturur. Uzay çok 

hareketli, kalabalık bir yerdir. Bazen yaşlı yıldızlara rastladıkları olur. O zaman anne yıldız bir 

kazayı önlemek için durur, renkleri koyulaşıp kızarmış, yavaş hareket eden bu yıldızlara yol 

verir.  

Anne yıldızın yavruları için oluşturduğu kesecik çok renkli büyük bir yerdir, içinde mağaralar, 

taşlar, ağaçlar vs. vardır. Anne yıldız hücrelerle el yapar, bu elin ucuna çok duyarlı sevgi, görme 

ve ses hücreleri ekler ve yavrularını okşar, onlara ninniler söyleyip masal anlatır. Yavrular 

duyarlı ve sevgi dolu bir anneye sahip oldukları için mutludurlar. Anne yıldız onların 

istediklerini anında yapar. Söz gelimi top isterlerse hemen yapıp verir. Yavrularla anne hep 

“algılama” biçimiyle anlaşırlar. Anne yıldız, kendisini yavrularına adaması gereken 
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dönemdedir. Ama 18 bin ışık yılı ötedeki görüntüleri gösteren bioteleskoplarının kendilerine 

küçük geldiğini söyleyip başka yıldız yavrularının 37 bin ışık yılı uzağı gösteren bioteleskopları 

olduğunu söyleyip kendilerine ondan yapmasını istediklerinde anne yıldız, onların o kadar 

güçlü bir teleskopa ihtiyaçları olmadığını söyleyerek bu isteğe karşı çıkar. Nitekim uzayda bir 

kenara yığılmış, soluğu tükenmiş, hareket gücünü yitirmiş, canlılığını kaybetmiş pek çok yıldız, 

gezegen, takımlar ve sistemler vardır: 

“Size gücümü çok zorlayarak sağlayacağım şeyler, beni güçsüzlüğe düşürür. Yarınımızı da 

düşünmeliyiz. Kızarmış, kararmış, ağırlaşmış bir anneniz olmasını istediğinizi sanmam.” 

(Kutlu, 11). 

Yavrular böylece büyümektedirler. Küçük olan yıldız yavrusu usludur. Yaşamak ona sevinç ve 

huzur verir. Büyüyecek, annesinden ayrılıp uzayda bir yörünge edinecek, kendisine görev 

verildiğinde bütün gücüyle bunu yapmaya çalışacak, belki günün birinde yavrusu bile olacaktır. 

Annesi ona uslu, akıllı, tatlı anlamına gelen Simmis adını vermiştir. Büyüğün adı da mutluluk 

getirmek anlamında Ramram’dır. Ramram çok duyarlı, zeki ve yetenekli bir yıldız yavrusudur.  

Yıldız yavruları gövdelerini çepeçevre saran duyargaları sayesinde duyuları ve duyguları 

algılarlar. Büyüdükçe biçimleri de değişecektir. Yavrularının hangi biçimi alacağını anneleri 

bile önceden bilemez. Yıldızlar, gezegenler dünyası insan bilgisinin çok ötesindedir. Yazar “O 

yüzden öykünün yazarı da öğrenemedi.” (Kutlu, 2004: 14) diyerek okurla etkin iletişim kurar.  

Yıldız yavruları annelerinin yanında güven ve mutluluk içinde yaşarlar. Ama Ramram zaman 

zaman yemek, uyumak, oynamak ve büyümeyi beklemekten ibaret olan bu yaşam biçiminden 

sıkılır, yeni deneyimler, heyecanlar ister. Anne yıldız da yavrusunun büyüdüğünü anlayıp onlar 

için daha uygun bir kesecik yapar. Bu süreçte gövdesinde bazı titreşimler olur. Bu titreşimlerin 

uzaya yayılması, bunun bazı güçlerce algılanması tehlike oluştursa da her anne yıldız bu 

tehlikeleri göze almak zorundadır. Anne yıldız gövdesinin bazı bölgelerini inceltip bazı 

birikimlerini yok ederek yavruları için yeni bir düzen kurar. Fakat hazırlık aşaması uzundur; 

üretim, tüketim, planlama, gereksizleşmiş malzemeyi dönüştürme, bebek gereksinimlerinden 

arındırma, gelişim yönünü kestirme merkezleri sürekli olarak çalışır.  

Anne yıldız yavrularına çekme ve itme gücü oluşturmak, çok ince hesaplamalarla yörünge 

saptamak gibi birçok yeti kazandırmak, en önemlisi de ellerindeki gücü yok etme amaçlı 

kullanmalarını engelleyecek anlayışa sahip olacak şekilde eğitmek için en uygun ortamı 

oluşturur. Bu yeni kesecikte onlar için gerekli her bölme vardır: Oyun odaları, uyku odaları, 

öğrenim odaları, laboratuvarlar, gökyüzü gözlem açıklıkları, granit renkli uzay ormanları, uzay 

gölleri, evrensel mini uzay hayvanat bahçesi, evrensel mini uzay botanik bahçesi, atlama 

kuleleri, dalış odası, yaşama döndürme odası ve BGÖM (Bilgi Geliştirme ve Özümleme 

Merkezi). Bu son bölmede dünyada hiç bilinmeyen bilgi ve güçlere sahip olma ve bunları yeni 

buluşlara yöneltme imkânı vardır.  

Ramram ve kardeşi yeni kesecikte mutlu zamanlar geçirirlerken Ramram yörüngelerinin bir 

yerinde gördüğü küçük, mavi, yanı başında kendinden de küçük, gülünç uydulu gezegeni önce 

önemsemez. Böylesi küçük gezegenler çoktur. Ama o gezegenden gelen farklı sesler dikkatini 

çeker. Ancak çok hızlı hareket ettikleri için teleskopuyla yeterince inceleyemez dünyayı.  

Bir gün hayatlarının akışı değişir. Anne yıldızın hareketleri durur, yavrular büyük bir sarsıntı 

geçirir. Gövdelerinin kendi kendilerini onarması uzun zaman alır. Anneleri yeni bir yörüngede, 

giderek ağırlaşarak hareket eder, ışıkları sürekli azalır, rengi kırmızıya döner. Peşlerine bir 

UCAB (Uzay Canavarları Ailesi Bireyi) takılmıştır. Anne yıldız yavrularının henüz kendi 

başlarına dev boşlukta yaşamlarını sürdürmeye hazır olmadıklarını düşünerek 

endişelenmektedir. İki kardeş annelerini ilk kez bu kadar umutsuz görmektedirler.  
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Anne yıldız, kendini korumaya alacak şekilde küçültür. Hem kaçar hem de yavrularının yılda 

bir kez bir yudum emerek beslenebilecekleri yıldız sütünü oluşturur. Ama bunun için bütün 

gücünü tüketir. Yıldız sütü yavruların boynuna, biberona benzeyen bir kapla sıkıca asılır. 

Bununla yıldız yavrusu 999 ışık yılı süresince beslenebilecektir.  

Anne yıldız UCAB’dan kurtulamazsa babalarından yardım isteyecektir. Yavrular babalarından 

niçin ayrı olduklarını merak ederler. Bu, evrenlerinin kuralıdır. İlkeleri, varlığın kendine 

yetmesi ve başının çaresine bakabilmesidir. Sistemlerinde eğitim sorununu çözmeyi anne 

yüklenmiştir. Baba yıldızlar ise anti-evren canavarlarına karşı koruma gücü toplamalıdırlar. 

Babaları, annelerinin mesajını alarak harekete geçmiştir. Ama işler istedikleri gibi gitmez. 

UCAB’lar anti evrenden geldikleri için kara delikler onlara bir şey yapamaz. Karşı maddenin 

karşıtı olduklarından, yok olan madde yerine o hemen kendini karşı maddeye 

dönüştürebilmektedir.  

Anne yıldız bütün iletişim kanallarını kapatır, olabildiğince küçülür. Ona hiçbir yıldız yardım 

edemez, sadece yol açabilirler, ona yardıma gittikleri anda UCAB’a kenetlenecek ve ilk önce 

kendileri parçalanacaktır, anne yıldız tek başına mücadele etmek zorundadır. 

Anne yıldız yavrularını da çok küçültür. UCAB yavruları kaçırmak istemektedir. Çünkü onun 

dünyası olan anti-evrende bebek yetişmediği için çocuk avına çıkmışlardır. Yıldız yavrularının, 

hangi gezegene gitseler oranın koşullarına uyum yetenekleri gelişmiştir. Anne yıldız bir tohum 

tanesi kadar kalsa bile yavrularını kurtaracaktır. Babalarıyla birleşip bu felaketi yok ettikten 

sonra ikisini de bulacağını söyler. Sonra parçalanır. İkisini ayrı yerlere fırlatır. Çünkü UCAB 

ikisini birlikte yakalamaya programlanmıştır. Bu yüzden onları ayrı ayrı yakalayamayacaktır.  

“Dünya Adlı Gezegen” başlıklı ikinci bölümde bir Mayıs günü Ramram dünyaya düşer. 

Vücudu dünyanın yaşam koşullarına uyacak şekilde yenilenir. Nefes almak için ciğerleri, kanı 

vücuduna taşımak için kalbi oluşur, görme duyusu gelişir. Kendine insanlarınki gibi bir baş ve 

bacaksız, kısa ayaklar oluşturur. Başına yıldız şekilli bir başlık takar. Ama canlılar tarafından 

görünmemekte, kendisi onları gözlemlemektedir.  

Bilgi ve Güç Merkezi, insanları şöyle tarif eder: “Adları insan. Çok sabırlılar, sürekli olarak 

gelişme çabası içindeler. Kıskanç ve hırslılar. Öfkeleri zaman zaman çok kötü sonuçlar 

verebiliyor. Yaşamları kısa. Hoş yanları var. İlkel yanlarını henüz yok edememişler… Biraz 

karışıklar. Hepsini bir kezde öğrenemezsiniz.” (Kutlu, 2004: 50). 

Ramram’ın eski yaşamına ait pek çok şey belleğinden silinir. Hatırlayabildiği, sadece şudur: 

Gökyüzünde yaşayan bir yıldızdı, bir kardeşi vardı. Adını, nasıl yaşadığını, neden orada 

olduğunu ise çözemez. Ağlamaya başlar. Piknik yapanların sofrasına yağmur damlaları düşer.  

Üçüncü bölümde Ramram Türkiye’de, Ankara’dadır. İnsanlarla iletişim kurmak ister. Ama 

görünmediği için konuştuğu kişiler ondan korkarak kaçar. Bir otelde anahtar deliğinden girdiği 

bir odada kalırken yan odadaki tarihî eser kaçakçılarının lâpis lazuliden yapılma Gılgameş 

heykelini çalma planlarını duyar. Onların akıllarından geçeni okuyabilmektedir. Adamlar 

hırsızlık için cinayet işlemeyi bile göze almışlardır. Yıldız yavrusu, hücre süzülmesi yöntemiyle 

müzenin her yanını varlığıyla oluşturduğu zırhla kaplayıp içeri hiç kimsenin girmemesini 

sağlayabilecektir. Ancak bunu yaparsa hırsızların başka soygunlar yapmasına engel 

olamayacaktır. Güç toplamak için, yüreğine dolan bir sezgiyle yıldız sütünden içer ve hemen 

güçlenir. Heykeli çalan hırsızların bindiği gemiyi devirir. Hırsızlar çok korkar, pişmanlık duyar, 

gidip polise teslim olurlar. Yıldız yavrusu insanların eski eserlere böyle değer vermesine hayran 

kalır.  

Son bölümde Yıldız yavrusu Avustralya’dadır. Dünyada olağandışı depremler, yanardağ 

püskürmeleri yaşanmaktadır. Yıldız yavrusu hücre süzülmesi yoluyla dünyanın en büyük bilgi 

bankalarından birine girer ve dünyanın, nedeni bilinmeyen büyük bir felaketin eşiğinde 
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olduğunu öğrenir. Çünkü kendisinin dünyada bulunduğunu öğrenen bir UCAB dünyayı 

parçalamaya hazırlanmaktadır ve bu amaçla mağmayı hedef almıştır. Yıldız yavrusu dünyayı 

kurtarmak için UCAB’a teslim olmayı düşünür. Ama Bilgi ve Güç Merkezi, teslim olmasının 

UCAB’ın dünyayı yok etmeyeceği anlamına gelmediğini bildirir. Yıldız yavrusu yıldız sütünü 

bir silah gibi kullanıp dünyayı ve kendini kurtarabilecektir.  

Yıldız yavrusu Avustralya’da yer alan oğlak dönencesi üstündeki Vijitaz Abisi’nden girip 

mağmaya ulaşır ve bilimin ulaştığı nokta itibarıyla açıklanamayacak birtakım işlemlerle mağma 

tabakasını doğal sıcaklığına yükseltir. Stratosferde UCAB’la karşılaşır. Bu karşılaşma 

atmosferde olsa dünyanın cayır cayır yanması kaçınılmazdır.  

Hiçbir varlığı yok etmeyecek biçimde programlanmış olan Yıldız Yavrusu bütün canlılara 

düşman ve hepsini yok etmeye programlanmış UCAB karşısında onun kadar kıyıcıdır. Çünkü 

“Yok edici gücü yok etmek, yaşama hakkına saygı”dır (Kutlu, 2004: 90). 

Yıldız yavrusu dünyayı kurtardıktan sonra güneşin bütün gezegenlerini gezer. Dünyanın 

bunların en güzeli olduğuna kanaat getirir. Dünyayı ilk gördüğü yer olan Ankara’nın 

güneyindeki Eymir gölünün çevresindeki gelincik tarlasında sırtüstü uzanır. Kimse bilmese de 

dünyayı yok olmaktan kurtarmıştır. İnsanların arasında mutlu olacağını, onların iyi anne-

babalar olduklarını düşünür.  

1.10. Destan Geleneğinden Gelen 

Ayla Kutlu’nun “ilk çevre koruyucusunun destanı” diye nitelediği Huvava (Kutlu, 2009a: 5-

38), çocuk kitabı tanımlamasını zorlayan bir metindir. Destan türüne uygun olarak manzumdur.  

Kitap çocuk edebiyatında önemli yer tutan çevre ve doğa bilinci temasına dayanır. Gılgameş 

Destanı’ndaki sedir ağaçlarının koruyucusu olan Huvava figürünü eksene alarak çocuklarda 

doğa/çevre bilinci oluşturmayı amaçlamaktadır.  

Yazar ormanın koruyucusu olduğu hâlde destanda canavar olarak geçen Huvava’yı yeni bir 

bakış açısıyla ele alır. Huvava’nın doğanın koruyucusu olmakla birlikte canavar şeklinde 

yansıtılmasını çıkarcı güçlerin gerçeği tersine çevirmeleriyle açıklar. Kitabını, tüm dünyaya 

Huvava’yı ilk çevre koruyucusu olarak tanımayı önerdiği bir çağrı metni olarak nitelendirir.  

Destanda kahraman olarak yansıtılan Gılgameş yazarın metninde zorba bir kraldır ve 

Huvava’nın koruduğu Lübnan ve Amanos dağlarındaki ormanların zenginliğini sömürmek 

ister. Bu amaçla zalim ve ilkel uşağı Engidu’yu yanına alarak sedir ağaçlarını yok etmeye gelir. 

Dünya barışının ve birlikte yaşamanın simgesi olan sedir ağaçları Huvava’yı yardıma çağırırlar.  

Huvava barış ve dostluk demektir. Görünüşü ürkütücü olmakla birlikte sevgi doludur, hiçbir 

varlığı incitmez. Bu yüzden Gılgameş’e, onun yaptığı şekilde saldırganca karşılık vermez. 

Amanoslar’ın dibindeki Myriandros (İskenderun) adı verilen yarıktan var gücüyle üfleyerek 

çıkardığı güçlü fırtınayla Gılgameş ve Engidu’ya, oradaki varlıkların dokunulmazlıklarını, 

lanetlerinin zamanı kuşatacağını hatırlatır. Fakat bu uyarı Gılgameş’i durdurmaz ve sedir 

ağaçlarından önce Huvava’yı yok etmeye yöneltir. Gılgameş demir kollu, taş bacaklı, kurt 

boyunlu Engidu’yu Huvava’nın üstüne salar. Huvava ormanın saflığına ölümün gölgesini 

düşürmemek için saldırganlara karşılık vermez ve bu yüzden kendisi yok olur. Fakat bu, nihai 

son değil, uzun bir bekleyişin başlangıcıdır. Huvava, beş bin yıl sonra yazarın kitabında yeniden 

doğar.  

Kitabın sonundaki “Yeniden Doğuş” bölümünde, çocuk edebiyatının olumlu/umut verici sonla 

bitmesi ilkesine uygun olarak, Huvava’nın beş bin yıllık kahramanlığının ve mesajının 

bugünlere ulaştığı ve doğa bilinci oluşturduğu, tarihin, onu, bir gün çocuklar için uyanıncaya 

kadar sakladığı belirtilir. 
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2. FANTASTİK FİGÜRLER 

Fantastik metinlerde kişiler çoğunlukla insan dışı varlıklardır. Hayvanlar, bitkiler, eşyalar, 

harfler kişileştirilir. Öyküler denizkızı, melek, esin perisi gibi kalıplaşmış fantastik figürlerle ya 

da tümüyle özgün fantastik figürlerle kurulur. Kalıplaşmış figürler betimlenmezken özgün 

figürler kalın çizgilerle betimlenir.  

Mavi Saçlar Pembe Gözler’de yazar esin perisini insandan ayırmak için saçları mavi, saçlarının 

uçları yaprak biçimli, gözleri pembe, bacakları uzun, el tırnakları uzun, hareketli, ağaç köküne 

benzeyen şekilli, kıyafeti o günün giyimine benzemeyen, dar pantolon, kısa ceket giymiş biri 

olarak betimler.  Ama romanın sonunda esin perisinin bu parlak görünümünden eser kalmaz, 

çok hırpani bir görünüm alır. Saçı kelleşir, gözleri görmez olur, dişleri dökülür, beli bükülür. 

Çünkü terzi kız ona özenli davranmamıştır. Kız mimar olduğunda gelen yeni esin perisi ise 

onun kızıdır ve başında baret ve mimarlıkla ilgili detayları olan bir tulum giyen genç bir kız 

görünümündedir, yaşlandığında da aynı görünümdedir. Çünkü kız onu hiç üzmemiştir.   

Huvava adlı fantastik figür çevre koruyucusu olarak tanımlanır. Görünüşü ürkütücü olmakla 

birlikte sevgi dolu, hiçbir varlığı incitmeyen bir varlık olduğu vurgulanır ve çocuk edebiyatının 

somutluk ilkesine aykırı olarak somut bir varlık yerine soyut bir olgu olarak betimlenir: 

“Ormanın koynunda büyüdü / Onu gözledikçe yeşile kesti / Bakışlarında o yüzden ormanlar 

gölgeleniyor / Çam soluyup, mavi gökleri içer, güçlenir / Elleri iri dallar gibi sürgit büyür / 

Tohumlanır, çoğalır her ilkbahar / Kalın parmakları hapseder kötü ne varsa / Ağaç kökleri gibi 

derin topraklara dalar / Kimdir, kimin nesidir bilmez / Yurdu orman, annesi süreğen doğuş, 

babası doğanın gücü / Onlar görünmezler, gizil hazinesidirler varoluşunun / Kim koydu, nedir 

anlamı, bilmesek de; / Adı: Huvava” (Kutlu, 2009a: 9). 

“Dünyayı Kurtaran Çocuklar”daki çocuklar da insanüstü özelliklere sahiptir, genleşip otobüs, 

deniz motoru, denizaltı vb. olabilirler. İnsanlar tarafından görülmezler.  

“Uzaydan Gelen Dostlar”da özgün çizgiler taşıyan iki uzaylı figür kurgulanır. Uzaylı dostları 

olmasını isteyen Emre’nin yanına bir gün iki küçük gezegenden iki uzaylı gelir. Bunlar 

Doksandokuzdiş gezegeninden gelen Damakçı ve Kırkdörtkol gezegeninden gelen Meraklı 

Karıştıran’dır. Gezegenlerinin tek canlıları olan bu figürler gezegenlerinin adlandırmasındaki 

özelliklerle betimlenirler. Birinin doksan dokuz dişiyle her şeyi yeme, diğerinin de kırk dört 

kolu ve sınırsız merakıyla her şeyi onarma tutkusu dünyada biriken bütün atıkların ve kirliliğin 

yok olmasını sağlar. 

“Çiçek Elli Robot” adlı fantastik metinde Hoyrat adlı yok edici robota karşın eline yapışan 

çiçekler sayesinde önsezileriyle kendini iyiliğe adayan robotun mücadelesi ve dünyayı 

kurtarması anlatılır.  

Harika İkizler’de ikizler birleşip ÇİİP olduklarında yeşil saçlı, gümüş giysili, alnının ortasında 

mor ışık parlayan, incecik, upuzun görünümlü olağanüstü bir varlığa dönüşürler. Kimsenin 

görmediği bu varlık insanüstü bir hıza ve duyulara, kapalı kapılardan geçebilme yeteneğine 

sahiptir.  

Yıldız Yavrusu’nda, uzaydaki küçük bir yıldız olan Ramram’ın büyümesi ve dünyaya inmesi, 

dünyaya uyum sağlaması ve dünyayı UCAB tehlikesinden kurtarması anlatılır. Ramram, 

gökyüzünde varlığından kimsenin haberli olmadığı bir varlıktır. 8986 yaşında, bebekliği yeni 

geçirmiş bir yavru yıldızdır. Annesiyle ve kardeşiyle algılama biçimiyle anlaşırlar. Adı, 

mutluluk getirmek anlamına gelmektedir. Ramram çok duyarlı, zeki ve yetenekli bir yıldız 

yavrusudur. Her yıldız yavrusu gibi onun da büyüdükçe biçimi değişecektir. Yavrularının hangi 

biçimi alacağını anneleri bile önceden bilemez. Ramram hiçbir varlığı yok etmeyecek biçimde 

programlanmıştır. Peşlerine takılan UCAB adlı uzay canavarı yüzünden Ramram annesinden 
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ve kardeşinden ayrılıp dünyaya iner. Vücudu dünyanın yaşam koşullarına uyacak şekilde 

yenilenir. Nefes almak için ciğerleri, kanı vücuduna iletmek için kalbi oluşur, görme duyusu 

gelişir. Kendine insanlarınki gibi bir baş ve bacaksız, kısa ayaklar oluşturur. Başına yıldız şekilli 

bir başlık takar. Ama canlılar tarafından görünmemekte, kendisi onları gözlemlemektedir. 

Kendisini ele geçirmek isteyen ve bu yüzden dünyayı da yok etmeye hazırlanan UCAB’a karşı 

amansız bir mücadele verir ve dünyayı kurtarır.  

Anne yıldız da hem yörüngesinde dönmekte hem de iki yavrusunu karnının bir bölümünde 

oluşturduğu kesecikte taşımakta, onları geleceğe hazırlamaktadır. Bu kesecik çok renkli büyük 

bir yerdir; mağaralar, taşlar, ağaçlar vs. vardır. İhtiyaç duydukları her şeyi kendisi 

yapabilmektedir. Mesela hücrelerle el yapar, bu elin ucuna çok duyarlı sevgi, görme ve ses 

hücreleri ekleyerek yavrularını okşar, onlara ninniler söyler, masal anlatır. Yavruları için 

duyarlı ve sevgi dolu bir annedir, onların istediklerini anında yapar. Ama enerjisini boşa tüketip 

güçsüzleşmesine yol açacak gereksiz isteklerine olumlu karşılık vermez. Anne yıldız kendini 

yavrularına adaması gereken bir dönemdedir. UCAB yavrularını çalmak amacıyla peşlerine 

takıldığında büyük bir savaşım verir. Bütün iletişim kanallarını kapatır, olabildiğince küçülür. 

Yavrularını da çok küçültür. Ne pahasına olursa olsun yavrularını kurtaracaktır.  

UCAB’lar ise anti evrenden gelen, bu yüzden kara deliklere takılmayan, karşı maddenin karşıtı 

olduklarından, yok olan madde yerine hemen kendini karşı maddeye dönüştürebilen kötücül 

varlıklar olarak geçer. 

3. FANTASTİK MEKÂNLAR 

Fantastik anlatılarda mekân fantastik unsurun önemli bir parçasıdır. Fakat her zaman gerçek 

dışı nitelikte değildir. Fantastik olaylar gerçek mekânlarda geçebilmekte, fantastik figürler 

gerçek bir ortamda devinebilmektedir. Söz gelimi “Kent Ağacıyla Dostu”nda betonlaşmanın 

ağaçlara yaşama alanı bırakmadığı, fakat ağacın yine de varlığını sürdürme, yaşamı 

güzelleştirme çabasında olduğu, bahçeli evlerden oluşan sokağın geniş bir caddeye çevrildiği 

bir mekânsallık söz konusudur.  

“Çevreci Melek ve Fosiller”de deniz kıyısında, eskiden denizin altında olduğu için fosillerle 

kaplı bir dağı koruma görevi Çevreci Melek, çocuklar ve hayvanları fantastik olayların 

kahramanı yapar. Minik Sultan bulutlarla yaptığı yolculukta yağmur ormanlarının yandığını, 

sonucunda sellerin oluştuğunu görür. Ama doğanın kendini yeniden yapılandıracak güçte 

olduğunu kavrar.  

“Gökkuşağıyla Yolculuk”ta da Onur gökkuşağıyla dünyayı dolaşır, Afrika’ya, Güney 

Amerika’ya gider, oralarda farklı yaşamlara sahip insanlar tanır.  

Yolculuk izleğine dayanan “Minik Sultan Ateşi Arıyor”da mekâna yüklenen fantastik özelliğe 

akılcı açıklama getirilir. Minik Sultan’la abisi güçlü ateşi bulmak için ateşin bulunmasıyla ilgili 

efsanede geçen yanan kayaların yer aldığı kuzeydeki Kafkas dağlarına giderler. Oradaki doğal 

gazlar binlerce yıldır yanmaktadır. Eskiden insanlar doğal gazın ne olduğunu bilmedikleri için 

bunlara “yanan kayalar” demişlerdir.  

Minik Sultan’ın bir yolculuğu da Masalcı Dede’yi iyileştirecek büyülü çiçeği bulmak için 

Everest’e yaptığıdır. Burası “Uzak karlar içinde, yüksek dağlar tepesinde, uzun adamlar sırtında 

erişilen” bir tepedir. Minik Sultan bu fantastik yolculuğu dev kar adamı Yeti, kar leoparı, uçan 

at ve Masalcı Dede’nin süpürgesi sayesinde tamamlar.  

Mavi Saçlar Pembe Gözler’de mekân masalsı çizgiler taşır. Olayların yüzyıllar önce çok uzak, 

küçük, mutlu bir ülkede geçtiği söylenir. Eşi ölen terzi, kızının da ölmesinden korktuğu için 

onu büyük bir yalnızlığa mahkûm eder, evden dışarı çıkarmaz. Yapayalnız büyüyen kız engin 
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duvarlı bahçede kuşlarla, bitkilerle, güneşle, bulutla arkadaş olur. Babasının dikiş atölyesine 

gitmesiyle ise hayatında yeni bir sayfa açılır.  

Doğa bilinci veren Huvava’da destanda geçen ve kutsal diye nitelenen sedir ormanlarından 

bahsedilir. Yer olarak Amanoslar’a işaret edilir. Sedir ağaçlarını yok etmeye gelen Gılgameş’le 

doğanın koruyucusu işlevi yüklenen Huvava’nın mücadelesi sergilenir. Sedir ağaçları dünya 

barışının ve birlikte yaşamanın simgesidir. Bu yüzden Huvava Gılgameş’e, onun yaptığı gibi 

saldırganca karşılık vermez; çıkardığı güçlü fırtınayla, onu oradaki varlıkların 

dokunulmazlıkları konusunda uyarmakla yetinir.  

Fantastik eserlerde uzay yaşamı da söz konusu edilir. “Uzaydan Gelen Oyuncak”ta uzayın uzak 

bir galaksisinde yaşayan canlılardan ve uygarlıklarının kuruluşunun bir milyonuncu yılını 

çeşitli bilimsel etkinliklerle ve şenliklerle kutladıklarından, bu maksatla diğer gezegenlere, 

astroidlere, yıldızlara ve bu arada dünyaya armağanlar gönderdiklerinden bahsedilir.  

Yıldız Yavrusu adlı eser uzayda ve dünyada geçer. Eserde uzay çok hareketli, kalabalık bir yer 

olarak çizilir. Öyle ki, anne yıldız kendi yörüngesinde dönerken yaşlı yıldızlarla karşılaşıp 

onlara yol verir. Uzayda işlevini yitirmiş pek çok yıldız, gezegen, takımlar ve sistemler vardır. 

Annelerinin gövdesi aynı zamanda yıldız yavrularının evidir. Annelerinin oluşturduğu bir 

kesecikte yaşamaktadırlar. Burası mağaralar, taşlar, ağaçlar olan çok renkli büyük bir yerdir. 

Burada güven ve mutluluk içinde yaşarlar. Onlar büyüdükçe, anneleri, yaşadıkları yeri, ihtiyaç 

duydukları şekilde yeniden yapılandırır. Gövdesinin bazı bölgelerini inceltip bazı varlıklarını 

yok ederek yavruları için yeni bir kesecik oluşturur. Burada yıldız yavrularını hayata 

hazırlayacak oyun odaları, uyku odaları, derslikler, laboratuvarlar, gökyüzü gözlem açıklıkları, 

granit renkli uzay ormanları, uzay gölleri, evrensel mini uzay hayvanat bahçesi, evrensel mini 

uzay botanik bahçesi, atlama kuleleri, dalış odası, yaşama döndürme odası ve BGÖM (Bilgi 

Geliştirme ve Özümleme Merkezi) vardır. Bu değişiklikler olurken anne yıldız uzaya titreşim 

yaydığı için tehlikeli güçler bunları algılar ve çok geçmeden büyük bir tehlike baş gösterir. 

Ramram, daha önce yörüngelerinin bir yerinde gördüğü küçük, mavi, yanı başında kendinden 

de küçük uydusu olan ve içinden güzel sesler gelen dünya adlı gezegene iner.  

Ramram Türkiye’de, Ankara’ya inmiştir. Yıldız yavrularının, gittikleri gezegenin koşullarına 

uyum yetenekleri geliştiği için kendini dünya koşullarına göre dönüştürür. İnsanlara 

görünmeden onların yaşamlarına tanık olur. Kendisini ele geçirmek için dünyayı yok etmeye 

hazırlanan UCAB’ı durdurmak üzere Avustralya’da yer alan oğlak dönencesi üstündeki Vijitaz 

Abisi’nden mağmaya girerek dünyayı doğal sıcaklığına getirir. Stratosferde UCAB’la karşılaşır 

ve dünyayı kurtarır. Daha sonra güneş sistemindeki bütün gezegenleri gezer. Dünyanın bunların 

en güzeli olduğuna kanaat getirir. Dünyayı ilk gördüğü yer olan Ankara’nın güneyinde bulunan 

Eymir gölünün çevresindeki gelincik tarlasında sırtüstü uzanır.  

4. ZAMANSALLIK 

Fantastik anlatılarda zaman kronolojik bir düzlemde akmaz; geçmiş, şimdi, gelecek çizgileri iç 

içe geçerek döngüselleşmiştir. Ama bu, anlatıların zaman bilincinden yoksun olduğu anlamına 

gelmez. Fantastik metinlerde esas olan, yaşanan çağ ve bu çağın gerçekleridir. Fakat yazar 

şimdiki zamanı geçmiş ve gelecekle açımlar. Söz gelimi, odasından aşağıya kolayca inmek 

isteyen Minik Sultan’a Mekanikçi Başı “Daha elektriğin bulunmadığını bilmiyor musunuz?” 

(Kutlu, 2000a: 14) diye çıkışır. Uçan halı yöntemi ise eskide kaldığı için kullanışsız bulunur. 

Yazar geçmişle bağ kurarak güncel sorunların kaynağını irdeleme ve geleceğe yönelerek 

bunları çözme imkânlarını arar. Çevre kirliliğine iki uzay yaratığı ile cevap arması buna örnek 

verilebilir. Çocuğun yüksek kavrama gücüne inanan yazar uzay zamanıyla dünya zamanı 

arasındaki muazzam farkı göstermekten de kaçınmaz. Çocukların, 8986 ve 7025 yaşındaki 

yıldız yavrularının daha çok minik olduklarına inanmalarını ister. Bir ışık yılının 272 874 000 
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000 000 km olduğunu ve yavruların 18 bin ışık yılı ötedeki görüntüleri gösteren bioteleskopla 

yetinmeyerek, başka yıldız yavrularının sahip oldukları 37 bin ışık yılı uzağı gösteren 

bioteleskop istediklerini anlatır. Gerçekle düşü bir arada idrak eden çocuğu bütün zaman 

koridorlarında dolaştırarak ufkunu genişletir. 

5. YAZARIN FANTASTİKLE İLGİLİ TUTUMU 

Ayla Kutlu’nun fantastik metinlerinde fantastik anlatım biçimiyle ilgili tutumu da açığa 

çıkmakta, yazar bunları metnin içinde vermekte ve tartışmaktadır. Buna göre fantastik unsurun 

çocukların dünyasına özgü bir giz olduğu, büyüklerin bu dünyaya dâhil olmadığı, gerçekliği 

aşan fantastik unsurun hayal gücünün ürünü olduğu ve insanlığı geliştirici bir işlev taşıdığı, 

sahip olunan olağanüstü gücün sıradan işlerde kullanılamayacağı vurgulanır.  

5.1. Fantastiğin Çocukluğa Özgülüğü 

Yazarın fantastik metinlerinde en çok üzerinde durulan husus, fantastik dünyanın çocukluğa 

özgülüğüdür. 

“Beceriksizler Sirki”nde direkteki palyaçoların göz kırpmalarını yalnızca çocuklar görebilir. 

Büyükler buna inanmazlar.  

“Hele çocuklar… Zaman zaman direğin kendilerine göz kırptığını, ya da bir komiklik yaptığını 

söylüyorlardı. Tabii, büyükler buna inanmıyor, ‘Yine uydurmaya başladın’ diyorlardı ama 

bütün çocuklar, çocuk kaldıkları sürece ne zaman sirke gitseler direğin şakalarını görüyorlardı.” 

(Kutlu, 2008b: 34). 

“Kendini Köpek Sanan Ayakkabılar”da ayakkabıları olağan dışı şekilde köpek gibi davranan 

Kemal bu durumdan annesine bahsetme gereği duymaz. Çünkü onun kendisine inanmayacağını 

bilmektedir.  

“Gökkuşağıyla Yolculuk”ta Onur da yaptığı olağanüstü yolculuktan bahsettiğinde anne babası 

hayal gördüğünü söylerler. Onur eşsiz deneyimlerle dolu yolculuğu sırasında kendisine verilen 

hediyeleri babası doğum gününde almıştır. Ayrıca masasındaki ansiklopedinin işaretlenmiş 

yerlerinin gittiğini söylediği yerler olması da onun rüya gördüğüne işarettir. Bu yüzden Onur’un 

kafası karışır. Ama çok iri pembe yumurta yaşadığı maceraların hayal olmadığının kanıtıdır. 

Fakat Onur bu sırrı kendine saklaması gerektiğini anlar. Nitekim gökkuşağı da onu “Çocukların 

dünyasındaki rengi büyüklerin yaşamasını bekleme.” (Kutlu, 2009c: 52) diye uyarır. 

“Minik Sultan Yağmur Bombacısı” adlı masalda Minik Sultan’ın ülkesindeki kuraklığa çare 

bulmak üzere bulduğu huni yöntemi büyükleri güldürürken çocuklar onu destekler ve bu 

yöntem işe yarar.  

“Minik Sultan Denizikızı” adlı metinde ise Minik Sultan’la denizkızının arkadaşlığına dadısı 

şahittir ve Minik Sultan dadısının bunu yadırgamamasına şaşırır.  

“Rengini Arayan Balon”da da sıra dışı biçimde, annenin de fantastik dünyaya dâhil olması söz 

konusudur. Rengini bulan balon mutlulukla uçarken, mahzun bir çocuğu mutlu etmek üzere 

pencereye yaklaştığında pencereyi açan anne ona çocuğunun hasta olduğunu söyler. Balon 

çocuk iyileşene kadar orada kalır, sonra başka çocuklara mutluluk vermek üzere gider. Yazara 

da uğrar. Ondan, bu anlattıklarını yazmasını ister. Yazarın kendisini fantastik dünyanın içine 

dâhil etmesi çocuk duyarlığını yansıtmaktadır. Fakat özellikle ilk çocuk kitabı Merhaba 

Sevgi’de fantastikle ilgili tutumunda ihtiyatlı bir dikkat gözlenir. Gerçekçi anlatım biçimiyle 

yazılmış olan bu eserde yazar beş yaşındaki Sevgi’nin kediyle konuşmasını şöyle açıklar: 

“Bilmem unuttunuz mu, yoksa hatırlıyor musunuz? O yaşlarda çocuklar yalnızca insanlarla 

değil, hayvanlar, bitkiler ve eşyayla da konuşurlar. Ben şimdi bile konuşurum ve beni deli 
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sanacaklarından korkarım. Alçak sesimi kullanırım o yüzden. Kimseler duymasın, beni 

çocukluğumun o zengin evreninden koparmasınlar diye.” (Kutlu, 2010: 18).  

Sevgi yedi yaşına gelip okula başladığında ise hayvanlarla konuşması yeni bir boyut kazanır. 

Sevgi her gün okuldan çıktıktan sonra, öğrendiklerini, otlatmaya götürdüğü buzağısına anlatır. 

Eve geldiğinde kedisi Sütlaç’ı kucağına alır, ona anlatır. Onlar da hep başlarını sallarlar. 

Sonunda Sevgi onların kendisini sevdiklerini, ama söylediklerini anlamadıklarını, onlara değer 

vermesini istedikleri için her sözünü onayladıklarını kavrar. Üçüncü sınıfa geçeceğinde ise 

derslerini hayvanlarına anlatmaz olur.  

“Sevgi, hayvanlarla arasında anlayış konusunda bir kopukluğun oluştuğunu ve bunun 

kaçınılmaz olduğunu öğrendi işte. Yedi yaşındaydı. Durumu kabullendi: ‘Onları seveceğim, 

düşüneceğim, koruyacağım. Her şeyimi onlarla paylaşmam olanaksız. Bazı şeyleri yalnızca 

insanlara aktarabilirim. O yüzden ne hayvanları hor görmeye hakkım var, ne de kendimle 

övünmeye. Bu olsa olsa farklı görevler yüklenmiş olmamızdan geliyordur.’ ” (Kutlu, 2010: 65-

66). 

5.2. Fantastik Bakış Açısının İnsanlığın Çocukluk Dönemine Özgü Olduğu Görüşü 

Yazar fantastik unsurun çocukluk evresine özgü olduğunu vurgularken insanlığın çocukluk 

evresi olarak tanımlanan ilkel yaşam süren insanların fantastik bakış açısına sahip olduklarını 

da bir örnekle sezdirir. Yazar “Minik Sultan Bulutlarla” başlıklı masalda Minik Sultan’ın 

balonlarla bulutlara çıkmasını “O günlerde bu mümkündü. Şimdi mümkün değilse biz ne 

yapalım!” (Kutlu, 2000b: 32) diye yorumlayarak metnin fantastik yönünü tanıtlar. Bulutun 

üstünde güneşi, ayı doğdurmalarını, yıldızlarla köşe kapmaca oynamalarını bütün 

“doğallığıyla” aktardıktan sonra, dönme vakti gelince bulutun Minik Sultan’ı erkenden 

uyandırması üzerine arkadaş olduğu yerlilerle vedalaşacak kadar zamanı olmadığına 

hayıflanması üzerine bulutun onu şöyle teselli etmesi kayda değerdir: “Merak etme, orman 

derinlikleri sık sık bu insanlara hayal gördükleri duygusunu verir. Yarın uyandıklarında senin 

de hayal olduğunu sanırlar ve kusura bakmazlar.” (Kutlu, 2000b: 39). 

5.3. Fantastiğin Giz Oluşu   

Fantastik metinlerde fantastik unsurun herkese açıklanamayacak bir giz olduğu ortaya konur. 

Kahraman sahip olduğu gizi saklamak zorundadır. Tersi onun deli sanılmasına yol açacaktır. 

Başı Kuşlu Çocuk’ta kuş, gücünü Ümit’e aktararak bir çocuğu çarpılmaktan kurtardığında Ümit 

kendisine teşekkür eden çocuğa gerçeği açıklamak isterse de kuş, çocuğun onu deli sanacağını 

söyleyerek onu bundan vazgeçirir. 

Harika İkizler serisinin ilk satırlarındaki açıklama da bunu vurgular: “Harika ikizlerin bir sırrı 

var. Bunu onlardan başka kimse bilmiyor. Bu sırrı birazdan sizler öğreneceksiniz. İster saklayın, 

ister saklamayın. Nasılsa size kimseler inanmaz.” (Kutlu, 2007: 5). 

Bu alıntı fantastik algılama biçiminin çocukların dünyasına özgü olduğunu, büyüklerin onların 

duyup gördükleri olağanüstü figür ve olayları algılayamadıklarını vurgular. Fantastik dünyaya 

ailenin en çok yaklaştığı eser Başı Kuşlu Çocuk’tur. Fakat bu eserde bile anne-baba fantastik 

kurgunun bir parçası değildir. Ümit başına konan kuştan anne babasına söz etse de onların buna 

tepkisi, Ümit’in hayal gördüğü şeklindedir. Anne babası Ümit’in kuşunun yaptıklarına şahit 

oldukları hâlde bunun kendilerinin de gördüğü bir yanılsama olduğu fikrini aşamazlar, Ümit’in 

defterini hiçbir yere bakmadan yazdığını gördüklerinde “Aklımız daha fazla karışmadan biz 

buradan gidelim.” (Kutlu, 2008a: 86) demekle yetinirler. Romanın sonunda evin kendi kendine 

temizlendiğini gördüklerinde ise en kısa zamanda hep birlikte doktora gitmeleri gerektiğine 

karar verirler ve böylece roman açık uçlu bir sonla biter. 
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5.4. Fantastiğin Hayal Gücünün Ürünü Oluşu   

Yazar fantastik unsurların hayal gücünün ürünü olduğunu belirtir. Tümüyle fantastik bir metin 

olan “Dünyayı Kurtaran Çocuklar”ın bitişi yazarın fantastik metinleri yorumlama şeklini ve 

fantastik anlatım biçimi konusunda belirgin bir tutum içinde olmadığını göstermesi açısından 

dikkate değerdir:  

“Bir bahar sabahı erkenden ormanda yürüyüş yapmaya çıkan yazar teyze, göle bakan bir 

koyakta, üç-dört sayfa kâğıda sık satırlarla yazılmış olan bu tuhaf öyküyü buldu. Düş gücü çok 

gelişmiş bir çocuğun yazdığı belliydi. Çocukların gerçekle düş arasındaki farkı çok iyi 

bildiklerini yıllardan beri gözlemlediği için, bu öykünün de kitabına girmesine karar verdi.” 

(Kutlu, 2006b: 34). 

5.5. Fantastiğin Yol Açıcı Niteliği  

Yazar Yıldız Yavrusu’nda ise fantastikle ilgili katıksız bir ön kabul içindedir. Eserin uzaydaki 

oluşumları, değişimleri bilimden bağımsız bir gözle değerlendirdiğini, bilim adamlarının 

ölçümlere, deneylere, çocuklarla sanatçılarınsa gözlem ve duygularına dayandıklarını söyler. 

Bu yüzden çocuklarla sanatçıların hemen el ele tutuşmasına karşın bilim adamlarının onlara 

uzaktan ve alaycı baktıklarını kaydeder. Böylece eserin fantastik yönünü vurgular. 

5.6. Fantastiğin Gerçekliği Aşması    

Yazar fantastik bir figür olan Huvava’yla ilgili “Onun gerçekten yaşamış olup olmadığının 

önemi yok. O günümüze kadar unutulmayan yaşam döngüsündeki sürekliliğin koruyucusudur.” 

(Kutlu, 2009a: 6) diyerek onun simgesel bir figür olduğunu, gerçekliğini sorgulamanın 

yersizliğini belirtir. 

5.7. Fantastiğe Eleştirel Yaklaşım 

Yazar yukarıda fantastik unsurların gerçekliğini sorgulamamak gerektiğini belirtse de bu 

sorgulama iki metinde bizzat yazar tarafından yapılır. Gerçekçi anlatım biçimine sahip Melek 

ve Dostları’nda fantastik unsura eleştirel yaklaşım söz konusudur. Melek’in babası şakacı bir 

tabiata sahiptir ve Melek’in uçabilen gerçek bir melek olmayı istediğini bildiği için ona bununla 

ilgili bir şaka yapar. Onun yaramazlığı yüzünden kanatlarının çıkmadığını, akıllı uslu bir kız 

olduğunda kanatlarının çıkacağını söyler. Annesi ve anneannesi babasının şaka yaptığını 

söylese de Melek babasına inanmaktadır. Kitabın sonunda Melek yeni doğan kardeşinin çok 

güzel olduğunu söyleyince babası onun yalan söylediğini ve bu yüzden asla kanatlarının 

çıkmayacağını ve hep kendileriyle kalacağını söylediğinde Melek onlarla kalacağı için 

mutludur (Kutlu, 2011b: 5-239).   

Yazarın fantastik konusunda en eleştirel metni “Minik Sultan Sihirbaz” adlı masaldır. Minik 

Sultan izlediği sihirbazlık gösterisinin etkisiyle sihirbazlığa özenince abisi ona sihirbazlık 

gösterilerinin bir aldatmacadan ibaret olduğunu açıklar. Minik Sultan’ın ikna olmaması ve 

dinlediği masalların etkisiyle sihirli hayvanların yaşadığına inandığı aya gitmek istemesi 

üzerine sihirbaz gösterilerinin sırrını açıklar. Bu Minik Sultan’ı hayal kırıklığına uğratır. Bu 

anlatı yazarın fantastik tutumundaki kaymaları imler. 

5.8. Olağanüstü Gücün Rastgele Kullanılamayacağı  

Yazarın fantastik metinlerinde olağanüstü güce sahip kahramanın bunu gücünü aşan ve faydalı 

durumlarda kullanması gerektiği vurgulanır. Harika İkizler serisinde ikizler sahip oldukları 

gücü kendilerinin üstesinden gelebilecekleri nitelikte sorunlarda kullanamayacaklarının 

bilincindedirler. Söz gelimi, çamaşırı ÇİİP’e yıkatsalar çamaşır yıkamayı öğrenemeyeceklerdir. 

Babalarının kendilerine her zaman “Her insanın kendine yetmeyi öğrenmesi gerek.” (Kutlu, 

2003: 69) sözünü hatırlarlar.  
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Başı Kuşlu Çocuk’ta da aynı ileti aktarılır. Ümit’in başına konan kuşun olağanüstü güçleri 

vardır. Söz gelimi Ümit’in odasının kendiliğinden toplanmasını sağlayabilir. Ama bunu sürekli 

yapmaz. Çünkü gücünü basit şeyler için kullanması yasaktır.  

5.9. Fantastiğin Akılcı Açıklaması 

“Minik Sultan Ateşi Arıyor” adlı eserde Minik Sultan’ın abisi Promete efsanesinden hareketle 

ateşin ilk bulunduğu Kafkas dağlarına yönelir. Orada binlerce yıldır yanan gazların 

bulunduğunu, insanların eski çağlarda bu olayı bilimsel olarak açıklayamadıkları için yanan 

kayalar efsanesi şeklinde anlamlandırdıklarını belirtir.   

SONUÇ 

Çocuk edebiyatı çocukla kurulan yazınsal bir iletişimdir ve bunun yolu onun dünyasına benzer 

dünyalar kurmaktan geçer. Çocuklar belli bir yaşa kadar düşsel bir dünyaya sahiptirler, onlar 

için gerçeklikle düşün sınırları oldukça geçişkendir. Bu bağlamda fantastik anlatım biçimi 

çocuk edebiyatında temeldir.  

Düşsellik edebiyata fantastik unsurlar olarak girer. Fantastik unsurları en yoğun barındıran tür 

ise masaldır. Ayla Kutlu’nun çocuk kitaplarının ağırlıklı olarak çağdaş masal türünde olması 

fantastik anlatım biçimine verdiği önemi ve ağırlığı göstermektedir. Nitekim masal çocuk 

edebiyatının temel türleri arasında başta gelmektedir. Ayla Kutlu masal türünden ayrılmamakla 

birlikte bu türü kalıplaşmış hâliyle bırakmamış, yeni bir hüviyete bürümüş ve bu ayrımı çağdaş 

masal nitelemesiyle belirgin kılmıştır. 

Ayla Kutlu’nun çocuk kitaplarında fantastik unsurların en kalıplaşmış şeklini; insan dışı 

varlıkların konuşturulması ve insana özgü maceralar yaşaması, hayvanlarla çocukların 

konuşması oluşturur. Ağaç, bulut, şimşek, gökkuşağı, gökyüzü gibi doğa unsurları; tren, balon, 

kukla, gibi nesneler, ayrıca harfler kişileştirilir. Kuş, köpek gibi hayvanlar kişileştirme dışında 

fantastik özellikler yüklendikleri kurgular içinde de yer alır. Çocukları ve çevreyi koruyan 

melek ile esin perisi, denizkızı figürleri de yazarın anlatılarında yer bulur. Yazarın özgün 

fantastik figürleri de önemli yer tutar: Doksandokuzdiş, Kırkdörtkol, Çiçek Elli Robot, Yıldız 

Yavrusu Ramram. Huvava figürü ise destan karakteridir.  

Hayalle gerçeği iç içe yaşayan çocuğa seslenen yazar, ayağındaki ayakkabıların köpek gibi 

konuşup hareket ettiği, başında kendisinden başka kimsenin görmediği bir kuşun yaşadığı, 

güçlerini birleştirdiklerinde insanüstü bir varlığa dönüştükleri çocuk kahramanlar; palyaçoların 

sirk çadırının direğine dönüştüğü, çocukların gökkuşağına veya buluta binip seyahat ettiği 

tablolar çizer. Masalcı Dede’nin hastalığına çare bulmak veya dünyada giderek azalan ateşi 

yeniden canlandırmak için yapılan fantastik yolculuklar, yalnızlıktan sıkılan çocuğun uzaydan 

gelen arkadaşları gibi sahneler çocuğun macera tutkusunu, gizemli/esrarlı şeylere ilgisini 

besler. 

Çocuk düşsel bir dünyada devinen kahramanlarla özdeşim kurarak kurmaca dünyanın bir 

parçası olur, gerçek hayatta yaşayamayacağı bir serüven yaşar. Bu, çocuğu gerçeklikten 

koparan değil, sınırlarını aşmasını ve kendine güven duymasını sağlayan bir deneyimdir. Bütün 

fantastikliğine karşın kurmaca dünya gerçek dünyanın izdüşümü ve açımlayıcısıdır. Çocuk 

hayata ilişkin ilk bilgi ve deneyimleri edebiyat yoluyla edinir. Özdeşleştiği kahramanla birlikte 

zorlu bir savaşım verir, kötülerle mücadele etme bilinci ve cesareti kazanır. 

Ayla Kutlu’nun eserlerinde çocuklar birer “kahraman”dır ve bu süreçte onları yönlendiren, 

etkileyen, bilinçlendiren, genellikle insan dışı varlıklar veya aile dışından kimselerdir. 

Yetişkinler çocuğun hayatında ikinci planda yer alır. Yazar çocuklarla özel bir bağ kurar ve 

yazar-okur denklemine aileyi dâhil etmez. Çocuklar olgunlaşma, yetişme, varlık gösterme, 
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faydalı olma yolculuklarını genelde tek başlarına ya da kendileri gibi başka çocuklarla birlikte 

yürütürler. Hatta aile, çatışmanın bir tarafı olur. Çoğunlukla da pasif konumda kalır. 

Yazar, anne-babaların, çocukların yaşadıkları fantastik maceralara inanmadıklarını vurgular, 

bilim adamlarının da çocukları ve sanatçıları hafife aldıklarını belirtir. Fantastik eserlerin 

bilimin ardından gitmediğini, önünden gittiğini, ufuk açıcı olduğunu kaydeder. 

Ayla Kutlu’nun çocuk kitaplarında fantastik unsurlar çok işlevseldir. Öncelikle fantastik anlatı, 

katı gerçekliği aşan yönüyle çocuğa yeni ufuklar kazandırır. Dünyayı kurtaran çocukların 

maceralarına ortak olan çocuk dünyayı koruma, kötülerle mücadele etme konusunda bilinç ve 

cesaret kazanır.  

Fantastik anlatılarla farklı yaşantılar kazanarak hayal dünyası gelişen çocuk insanlığın 

ilerlemesi, daha yüksek yaşam koşullarına ulaşılması konusunda atılım içinde olur. Doğayı, 

tarihi, sanatı, insani değerleri koruma bilincine erer, toplumun ve insanlığın yükselmesi idealine 

sahip olur.  

Genel planda çocuk edebiyatı özel planda fantastik anlatılar çocuğu hayata hazırlayan temel 

uyaranlardır. Çok çeşitli yaşam koşullarıyla karşı karşıya gelen çocuk olgunlaşır. Yazar 

masalların ayrılma-sınav-dönüş yapısını çağdaş olaylarla örerek çocuğun yaşadığı olağanüstü 

deneyimlerle hayat gerçeğine yaklaşmasını sağlar. Çevre, insan hakları gibi önemli sorunlarla 

karşı karşıya gelen çocukta toplumsal duyarlılık erken yaşta oluşur. Fantastik metinler yoluyla 

çocuklar dünyanın sorunları üzerinde düşünür, bunlara çözüm üretirler, güçlerini yıkıcı 

maksatlar için değil, insanlığın faydasına kullanmaları gerektiğini kavrarlar.  

Fantastik metinlerde çocuğun merak duygusu giderilirken araştırmacı yönü de teşvik edilir. 

Bilginin/bilimin değerini kavramış bireylerin temelleri, çocukların sınırlarını aşmasını sağlayan 

fantastik metinler yoluyla atılır. Dünyada en yararlı ve değerli nesnenin kitap olduğu iletisi, 

kent ağacının da uzaydan gelen oyuncağın da kitaba dönüşmeleriyle duyumsatılır. Böylece 

çocuk edebiyatının asıl işlevi olan okuma bilinci ve bilginin önemi Ayla Kutlu’nun anlatılarında 

temel bir işlev görür.  

Yolculuk izleğine dayanan fantastik kurgular çocukların macera ihtiyacını giderir. İnsan 

gücünün çok üstünde olan zorlu sınavları kolayca geçmeleri çocukların başarma ihtiyacını 

besler. Fantastik metinlerin esnekliği çocuğun mücadeleci bir ruh geliştirmesini sağlar. Önüne 

aşılmaz engeller koymak çocuğu köreltir, pasif bir kişilik edinmesine yol açar. Fantastik 

anlatılar çocuklara felaketler, yıkımlar karşısında yılmayacak, umutsuzluğa kapılmayacak aktif 

bir kişilik kazandırır.   

Çocuk edebiyatının başta gelen işlevlerinden biri de çocuğa sanatsal duyarlık kazandırmak, 

düşünme ve kendini ifade etme başta olmak üzere bütün edim ve davranışların temeli olan dil 

yetisini geliştirmektir. Edebiyat eserleri çocuğu sözlerden kurulu bir dünyada kendi öyküsünü 

kurmaya, kendini sözcüklerle özgürce ifade etmeye götürür. “Rengini Arayan Balon” buna 

örnektir. 

Ayla Kutlu’nun çağdaş masallarında fantastik unsurlar yazarın iletilerini “çocuğa görelik” 

ilkesi doğrultusunda aktarmada önemli işlevler görür. Yazar çocuklara kültürel, çevresel 

duyarlılık sahibi, mücadeleci, idealist, doğru kişilik sahibi olma gibi iletileri fantastik kurgularla 

somutlaştırarak verir. Söz gelimi Minik Sultan bir bulutla yağmur ormanlarına yaptığı 

yolculukta insanların ormanları yaktığını, bunun sonucunda seller oluştuğunu ve insanların 

yaşamının bundan nasıl etkilendiğini deneyimler. Kurgunun parçası hâline gelen çocuk 

doğa/çevre bilinci kazanır. Esin perisine kötü davranan kız onun yardımından mahrum kalır ve 

bütün kazanımlarını tüketir. Kendini denizin hâkimi sanan büyük balık, gücünün, küçümsediği 

ve parazit olarak gördüğü küçük balıklardan geldiğini kavrar. Küçük kertenkele ile kutup ayısı 
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merak ettikleri yaşamların kendi tabiatlarına uygun olmadığını anlamış, ama deneyim kazanıp 

olgunlaşmış olarak evlerine dönerler. 

Yazar fantastik unsurları kullanıp yorucu işleri fantastik kahramanlarına bir anda kolayca 

yaptırırken çocukları yanlış yönlendirmemeye de özen gösterir. Günlük basit işler için bu gücün 

kullanılamayacağını özellikle vurgular. Mesela Başı Kuşlu Çocuk’ta kuş, Ümit’in odasını her 

zaman toplamaz. Yıldız Yavrusu’nda, anne yıldız, daha uzak görüş açısı sağlayan bioteleskopa 

ihtiyaçları olmadığını, aksi takdirde, gerekli zamanlarda kullanacak enerjisinin kalmayacağını 

söyler. Çevreci Melek, doğayı doğaüstü bir güçle değil, çocukları organize ederek korur. İkizler 

de her akıllarına estiğinde ÇİİP gücünü kullanamayacaklarının bilincindedir.  

Fantastik unsurlar çocuk gerçekliğine uzanmada olduğu gibi yazarın otoriter tutumu aşmasında 

da önemli işlevler yüklenir. Fantastik kurgular çocuğun düş kurma, serüven yaşama ve başarma 

ihtiyacını besler. Çocukları hayata hazırlama, bilinçli ve duyarlı bireyler olmalarını sağlama 

amacı Ayla Kutlu’nun fantastik eserlerinde en etkili anlatımını bulur. 
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SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE SANAT DALLARININ İŞLENMESİ VE 

ANALİZİ 
 

Harun KURT 

                                                          

Özet 

İnsan yaşamında gerekli birçok bilgiyi bünyesinde barındıran sosyal bilgiler dersi, içerik 

olarak özellikle tarih bilimine temas eden konularda sanat dalları açısından 

örneklendirilebilecek pek çok öğe barındırır. Çalışmada tarih alanındaki ders konularının 

içeriğinin sanat dallarına ve sanat eserlerine yönlendirilmesiyle öğrencilerde sanata ilgi, sanat 

sevgisi gibi davranışların kazandırılmasında çok işe yarayacağı düşünülerek yola çıkılmıştır. 

Yapılmak ve analiz edilmek istenen, işlenen konunun içeriğine göre sanatın ve sanat eserlerinin 

öne çıkarılarak bunun öğrenci üzerindeki tesirlerinin test edilebilmesidir. Sosyal bilgiler 

dersinin bize sunduğu fırsatları değerlendirebilmek, işlediğimiz konu ile ilgili edebi eserleri ve 

sanat eserlerini bilmek, tanımak ve öğrenciye tanıtmak amacıyla uygun doküman ve kaynaklar 

temin edilmiştir. İşlenen konuyla ilgili bir şarkı, marş, resim, minyatür, gravür, heykel, 

kabartma, rölyef, şiir, roman, tiyatro eseri, danslar, folklorik ögeler, oratoryolar, sinema 

filmleri gibi farklı sanat dallarından öğeler ders içeriğine eklenmiştir. Ders konularının 

içeriğinde sanat eserleriyle bağlantılı olan bölümler öne çıkarılarak işlenmiş, bu durumun 

öğrencilerin başta ilgisini çekip çekmediği, sonrasında da dersteki başarıları üzerinde ne gibi 

sonuçları olduğu proje ödevleriyle analiz edilmeye çalışılmıştır. Araştırma grubu proje 

ödevleri dağılımında rastgele ikiye bölünmüş, bir gruba sanat içerikli ödev konuları dağıtılmış, 

diğerine normal müfredat içeriğindeki konular verilmiştir. İki grubun ödevlerden aldığı notlar 

karşılaştırılarak analiz edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: sanat, tarih, edebiyat, sosyal bilgiler 

Abstract 

The social studies course, which contains many necessary contents in human life, contains 

many elements that can be exemplified from the point of view of the branches of art, especially 

in subjects that come into contact with historical science as content. In the study, it was thought 

that if the subjects in the field of history were directed to art branches and works of art as 

content, it would be very useful to gain behaviors such as interest in art and love of art in 

students. What is wanted to be done and analyzed is that the effects of art and works of art on 

the student can be tested by highlighting them according to the content of the subject being 

processed. In order to evaluate the opportunities offered by social studies course, to know, to 

recognize the literary works and works of art related to the subject we are processing, and to 

introduce them to the student, appropriate documents and resources have been provided. 

Elements from different branches of art such as a song, anthem, painting, miniature, engraving, 

sculpture, relief, poetry, novel, theater work, dances, folkloric elements, oratorios, motion 

pictures have been added to the course content. In the content of the course topics, sections 

related to works of art were highlighted and processed, and it was tried to analyze whether this 

situation attracted the attention of the students at first, and then what consequences it had on 

their achievements in the course with project assignments. The research group was randomly 

divided into two parts according to the distribution of project assignments, one group was given 

homework topics with art content, and the other was given subjects with normal curriculum 

content. The grades obtained by the two groups from the assignments were compared and 

analyzed.  

Keywords: art, history, literature, social studies 
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GİRİŞ 

Eğitim öğretim sürecinin öğrencilere kazandıracağı bilgi ve becerilerin toplumsal hayatla ilgili 

olan kısmında sosyal bilgiler dersinin katkısının büyüklüğü tartışılmaz bir gerçektir. Bu ders 

içeriğinde barındırdığı konuları itibariyle öğrencileri hayata hazırlamada diğer derslerden önde 

düşünülebilir. İyi vatandaş olmak, toplum hayatına katılmak gibi hedefleri olan dersin konuları 

birçok farklı bilim alanlarından faydalanılarak belirlenmiştir. Bu bilim dalları içerisinde Tarih, 

Coğrafya, Arkeoloji, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Ekonomi, Hukuk gibi bilim dalları 

sayılabilir(Köstüklü, 1999). İlköğretimde okutulan sosyal bilgiler dersi bu bilim dallarının ders 

müfredatını ilgilendiren kısımlarından faydalanılarak oluşturulmuştur.  Bu seçimde ülkenin 

temel kazanımları ön plana çıkarılmakta, içerik olarak Türk Milli Eğitiminin genel esaslarına 

uygun hazırlanmaya gayret edilmektedir. 

Türkiye’de ilköğretim okulları dersleri içerisinde sanat dersleri olarak görsel sanatlar ve müzik 

dersleri haftada bir saat uygulanmaktadır. Bu derslerin haricinde öğrencilerin sanat konuları 

görebileceği Türkçe ve sosyal bilgiler dersleri okutulmaktadır(Anonim, 2021). Türkçe dersi 

sanat dalları içerisinde edebiyata yakınlığı dolayısıyla bu alanda öğrencilerin gelişimine açıktır. 

Sosyal bilgiler dersi ise içeriğindeki tarih bilimi konuları bakımından sanat öğretimine oldukça 

elverişlidir. İnsanoğlunun dünya üzerinde ilk ortaya çıktığı andan itibaren ortaya koyduğu tüm 

sanat ürünleri günümüz sanatının bilgi birikiminin ve modern toplumunun temellerini 

oluşturmaktadır(Roadway ve Farfour, 2017:7). Günümüz teknolojisinde kullandığımız her 

ürünün geri planında tarihsel sanat birikiminin olduğu düşünüldüğünde sosyal bilgiler dersi 

içeriğindeki geçmiş dönem sanat eserlerinin konulara uygun olarak verilebilmesinin 

öğrencilerin bilişsel ve sosyal gelişimleri için önemli roller üstlenebileceği şüphesizdir.  

Konu ile ilgili ülkemiz içerisinde yapılan çalışmalarda mevcut müfredatın içeriği tartışılmıştır. 

Çençen ve Akça Berk’in çalışmasında 6 ve 7. sınıf sosyal bilgiler dersi içeriğindeki kültürel 

öğeler konusu çalışılmış ve halk kültürü öğelerinin öğrencilere verilmesindeki karmaşa tespit 

edilmiştir. 7. sınıf müfredatında ise çok kıt bir şekilde verildiği not düşülmüştür(Çengen ve 

Akça Berk, 2014: 13-14). Çalışmada tablo halinde ünite ve konuların içerisindeki halk kültürü 

konuları tek tek ele alınmıştır.  

Bir başka çalışma da ise Kırıkçı ve arkadaşları sosyal bilgiler müfredatındaki sanat ve estetik 

konularını incelemişler ve farklı tarihlerde güncellenen sosyal bilgiler müfredatlarını sanat ve 

estetik açıdan karşılaştırmışlardır. Yaptıkları çalışma sonunda 2005 yılında yapılan 

değişikliklerin sanat ve estetik açısından diğer programlardan daha faydalı olduğunu öne 

sürmüşlerdir(Kırıkçı ve Ark. 2020: 31-33). 

Akhan ve Yalçın’ın çalışmasında yine farklı yıllarda müfredatta yapılan değişiklikler analize 

tabi tutulmuş ve içeriklerindeki çok kültürlü program ögeleri tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Yapılan analizde farklı yıllardaki uygulamaya konan müfredatların içerik olarak çok 

kültürlülük ögeleri bakımından oldukça kıt olduğunu vurgulamışlardır(Akhan ve Yalçın, 2016: 

24-26). 

Güleç ve Alkış’ın çalışmasında ise sosyal bilgiler öğretiminde müze gezilerinin eğitsel başarıya 

katkıları araştırılmıştır. Ayrıca ilkokullarda müze gezilerinin ne kadar yapıldığı ve bunun 

iletişim boyutu değerlendirilmiştir. Kapsamlı bir şekilde incelenen konu ile ilgili bu konuda 

yurtdışında bazı ülkelerdeki uygulamalar da ele alınmıştır. Yaptığımız çalışma için önemli bir 

kılavuz olan bu çalışmada Bursa’dan üç ilkokul örneklem grubu seçilmiştir. Buradaki 

öğretmenlere ‘müze gezileri anketi’ uygulanmıştır. Ankette sorulan sorular ve verilen cevaplar 

üzerinde yoğun çalışılmış ve tek tek ele alınmıştır. Müze gezileri sonrasında öğrencilerin gezide 

gördüklerinden ne derece etkilendikleri de incelenmiştir. Bizim çalışmamızın örtüştüğü birçok 

noktanın olduğu bu çalışmada müze gezilerinin amacına ulaşmasında katkıları olacak noktalar 
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üzerinde tahliller yapılmıştır(Güleç ve Alkış, 2003). Tarihi nesneleri görmenin sağladığı birçok 

faydanın sınıf öğretmenleri gözünden değerlendiresi yapılmış ve faydaları ortaya konulmuştur. 

Türkiye’de ilköğretim okullarında okutulan Sosyal Bilgiler derslerinin ikinci üniteleri ‘Kültürel 

Miras Ünitesi’ adıyla düzenlenmiştir(Anonim, 2018). 5, 6 ve 7. sınıf derslerinde ünite ismi hep 

aynı olsa da içerdiği konular itibariyle farklıdır. 5. sınıf sosyal bilgiler dersi kültürel miras 

ünitesi içeriğinde öğrencilere Anadolu ve Mezopotamya Uygarlıkları konuları anlatılmaktadır. 

Anadolu Uygarlıklarından beş tanesi öğrencilere kavratılmaya çalışılırken, Mezopotamya 

Uygarlıklarından da üç tanesi anlatılan konuların ana malzemeleridir(Anonim, 2018). Burada 

Erken Tunç Çağından Geç Demir Çağına kadar yaklaşık olarak 3000 yıllık bir tarihsel süreç 

işlenmektedir. 

 6. sınıf sosyal bilgiler dersi kültürel miras ünitesi içeriğinde İslam Öncesi Türk Kültürü, Orta 

Asya Türk Devletleri, İslam Tarihi, İlk Müslüman Türk Devletleri gibi konuların üzerinde 

durulmaktadır(Anonim, 2018). Bu aralıkta yaklaşık olarak 1500 yıllık bir tarihsel süreçten 

bahsedildiği görülmektedir. 

7. sınıf sosyal bilgiler dersi kültürel miras ünitesi içeriğinde de Osmanlı Tarihi, Yeni Çağ 

Avrupa Tarihi gibi konular üzerinde durulmaktadır(Anonim, 2018). Bu konular arasındaki 

tarihsel aralık ise yaklaşık olarak 600 yıllık bir dönemi kapsamaktadır.  

Sanat içerikli sosyal bilgiler öğretimi her ne kadar sosyal bilgiler dersinde ders içeriğinin 

artmasına ve ‘Müfredatı yetiştiremem’ gibi kaygılara neden olsa da öğrencilere kazandıracağı 

bakış açıları sayesinde tarih öğreniminin işlevini önemli miktarda geliştireceği 

şüphesizdir(Köse ve Yıldız, 2012: 82). Konuların yetişmemesi sorunu öğretim yılı başında 

yıllık planların oluşturulması sırasında çözülebilir ve sanat tarihi konularına daha çok zaman 

ayrılabilir. Burada amacımız sanat eserlerini tanıtarak öğrencilere bir davranış ve bakış açısı 

kazandırmaktır. Yıllık planlar ayarlandığında zamanlamanın bir sorun olmadığı görülür.  

Yaptığımız çalışma için cevap aradığımız soru, sanat içerikli müfredatın öğrencilerin bilişsel, 

sosyal gelişmelerine ne kadar katkısı olabileceği ve ayrıca derse karşı tutumlarını nasıl 

etkileyeceğidir. Bu çalışma, çok farklı sonuçların çıkarılabileceği başka çalışmalara kapı 

aralayabilir. 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Araştırmada 2020/2021 öğretim yılında 7. sınıfta öğrenim gören 7/C sınıfı üzerinde yapılan 

çalışmalar ele alınacaktır. 7/C sınıfı, 5. sınıf oldukları öğretim yılından itibaren çalışmaya konu 

olan sanat eserlerinin tanıtımına yoğunlaşmış bir programa tabi tutuldular. Sosyal bilgiler dersi 

içeriğindeki sanat tarihi ile bağlantılı olabilecek konular ve bu konularla irtibatlı sanat eserleri 

önceden seçilerek çalışılmıştır. Bu programın uygulanmasına göre işlenen konuya uygun sanat 

eserleri öğrencilere detaylı olarak verilmiştir. Sınıf ortamının fiziki şartları da uygulamanın 

kolaylaşmasına yardım etmiştir. Sınıflarda akıllı tahta ve genel ağ bağlantısının olması büyük 

bir avantaj olmuştur. Mevcut imkanlar kullanılmaya çalışılmış ayrıca veli görüşmeleri, diğer 

zümre öğretmenleriyle de işbirliği yapılmaya çalışılmıştır.  

7/C sınıfı öğrencilerine 5. sınıfta sanat içerikli konulara başlamadan önce ve bittikten sonra 

tutum ölçekleri uygulanmıştır. Sonuçları arasındaki fark gözlenmiştir. Aynı işlem 6. sınıfta da 

yapılabilmiştir. 7. Sınıfta ise meydana gelen salgın hastalık sebebiyle dersler online olarak 

sürdürüldüğü için o yıl bu çalışma yapılamamıştır. 

Görsel sanatlar dersi öğretmeninin yaptırdığı serbest resim çalışmaları içerisinde öğrencilerin 

seçtiği çizim konularının işlenen sanat eserleriyle ilgisi anlaşılmaya ve onların zihin 
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dünyalarına ne derece yansıdığı tahlil edilmeye çalışılmıştır. Aynı gözlem 6. sınıfta da 

yapılabilmiş ama salgın sebebiyle 7. sınıfta yapılamamıştır. 

Öğrencilere tanıtılacak sanat eserleri önceden belirlenmiştir. Bunların tanıtımları, 

ödevlendirmeleri, proje konusu olarak verilmeleri ve değerlendirmeleri ile elde edilen sonuçlar 

çalışmanın özünü oluşturur. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar proje ödevi olarak verilip test 

edilmiştir. Teste tabi tutulan grup ikiye ayrılarak iki farklı tür proje ödevi konuları dağıtılmıştır. 

İlk gruba klasik, ikinci gruba sanat tarihi ile irtibatlı konular verilmiştir. Aralarında görülecek 

fark ve ortaya çıkabilecek kıyaslamaya tabi sonuçlar proje değerlendirme ölçeği ile ölçülüp 

değerlendirilmiştir. 

Çalışmanın Uygulama Süreci 

2018/2019 Öğretim yılında 7/C sınıfı 5. sınıfta iken sene başında hemen sosyal bilgiler dersine 

yönelik tutum ölçeği uygulanmıştır. Sanat içerikli konular işlenmeden önce öğrencilerin sosyal 

bilgiler dersine bakış açılarının nasıl olduğu anlaşılmaya çalışılmıştır. Öğrencilere Demir ve 

Akergin’in tutum ölçeği uygulanmıştır(Demir ve Akergin, 2010). Bu işlem sanat içerikli 

konuların bitirilmesi ardından tekrar yapılmıştır. Sonuçlar Bulgular kısmında verilmiştir.  

5. sınıf sosyal bilgiler dersi ikinci ünitesi olan kültürel miras ünitesinde Mezopotamya 

Uygarlıklarından ilk olarak Sümerler’den bahsedilmiştir. Ders kitabında yer alan, genelde 

öğrencilerin hatırlamakta zorlandıkları, hayatlarında pek kullanmayacakları temel bazı bilgiler 

öncelikle verilmiştir1. Babiller ve Asurlar içinde aynı yol izlenmiştir. Daha sonra Sümerlerle 

ilgili olarak önceden seçilen sanat eserleri ile Babiller ve Asurlar konularıyla ilgili sanat 

eserlerinin incelenmesine geçilmiştir. İncelenen arkeoloji ve sanat tarihi eserlerinin listesi Tablo 

1’de yer almaktadır. 

Tablo 1. Mezopotamya Uygarlıkları İncelenen Sanat Eserleri 
 SÜMERLER BABİLLER ASURLAR 

1 Gılgamış Destanı Hammurabi Steli Khorsabat Sarayı 

2 Ur Standardı İştar Kapısı Ninive Sarayı 

3 Kraliçe Puabi’nin Mezar Odası Enuma Eliş Destanı Ninive Sarayı İçi 

Restütisyonu 4 Zigurat Restitüsyonu Asma Bahçeleri Restitüsyonları 

5 Şara Mabedi Restitüsyonu Dünya Haritası Anitta Hançeri 

6 Tufan Menkıbesi   

7 Er Hanedanlar Dönemi Seramik 

Örnekleri 

  

  

8 Khafajah Restitüsyonu   

9 Akbabalar Steli   

10 İmdigut Kuşu   

11 Sin Mabedi Restitüsyonu   

Konunun başlangıcında ders kitabında yer alan bilgilere öğrencilerin dikkati çekilmiştir. Sınıfa 

gelirken Çığ’ın Gılgameş kitabı getirilmiş ve destan özet olarak anlatılmıştır(Çığ,2012). 

Ardından önceden hazırlanmış olan powerpoint sunusu üzerinden slaytlar gösterilmeye 

başlanmıştır2. Gılgameş Destanı ile ilintili olan betimlemeler içerisinde bulunan Gılgameş, 

Enkidu, Gökboğası, Humbaba gibi resim ve heykeltıraşlık eserleri incelenmiştir. Sunu 

sırasındaki slaytlar öğrencilere tek tek gösterilmiş, eserlerin ne oldukları ve varsa hikayeleri 

anlatılmıştır. Ur Standardındaki betimlemelere dikkat çekilmiş, Ur Kral Mezarlarından çıkan 

Kraliçe Puabi’ye ait mezarın ölü hediyeleri ve gömü şekli incelenmiş, Şara ve Sin Mabetlerinin 

restitüsyonları incelenmiş, Akbabalar Steli ve İmdigut Kuşu betimleri gösterilmiş ve Tufan 

Menkıbesi anlatılmıştır. Konular işlenirken özellikle öğrencilerin dikkatinin Gılgameş Destanı, 

                                                 
1 Patesi nedir? Lugal- Kalma nedir? Ziggurat nedir? vb. gibi bilgiler 
2 Slaytlar tarafımızdan hazırlanmıştır. Dipnot olarak verilmeyen her eser çalışma sahibi tarafından hazırlanan 

powerpoint sunusu üzerinden işlenmiştir. 
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Tufan Menkıbesi, Kraliçe Puabinin Mezarına onunla birlikte gömülen on beş kişi ve ayrıca 

Akbabalar Stelininde yoğunlaştığı gözlenmiştir. Babilin Asma Bahçeleri Restitüsyonları, 

Babil’i dünyanın merkezinde gösteren dünya haritası, Louvre Müzesindeki Hammurabi Steli, 

Berlin Pergamon Müzesinde bulunan İştar Kapısı sırayla incelenmiş ve ne oldukları 

açıklanmıştır. Bu konu için en son olarak Ninive Sarayı restitüsyonu incelenmiştir. 

Mezopotamya Uygarlıklarıyla ilgili eserler ve açıklamaları üç ders saati sürmüştür. Bu üç ders 

saati içerisinde Resim, Heykel, Mimari ve Edebiyat alanlarından örnekler verilmiştir. Ayrıca 

gösterilen eserlerle ilgili olarak öğrenciler ödevlendirilmiş ve sonra anlaşılmıştır ki ödevlerini, 

gayet iyi bir şekilde yapmışlardır. Bu sanat eserleriyle ilgili etkinlikler yapılacağı bilinçli olarak 

duyurulmamıştır. Öğrencilerin baskıdan uzak bir şekilde sanat eserlerini incelemeleri 

istenmiştir. Aynı şekilde bu konularla ilgili verilecek proje ödevi çalışmaları da öğrencilere 

duyurulmamıştır. 

Anadolu Uygarlıkları konusuna bir hafta sonra başlanmıştır. İlk olarak Hititlere değinilmiştir. 

İki ders saati işlenmiştir. Urartular bir ders saati işlenmiştir. Diğer hafta da Frigler bir, Lidyalılar 

bir, İonlar da bir ders saati işlenmiştir. Bu işlenen konular haftada üç ders saatinden iki hafta ve 

altı ders saatinde bitirilmiştir. Yıllık plandan herhangi bir sapma olmamıştır. Hitit ve Friglerle 

ilgili sanatsal eserlerin listesi Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2.  Hitit ve Frig Uygarlıkları İşlenen Sanat Eserleri 

 HİTİTLER FRİGLER 

1 Hattuşa Yassıhöyük 

2 Alacahöyük Kral Mezarları MM Tümülüsü 

3 Kuşaklı C Yapısı Boğa Figürinleri MM Tümülüsü Mezar Buluntuları 

4 Yazılıkaya Ortostatları Yazılıkaya Kybele Tapınak Alanı 

5 İvriz Kaya kabartması Zoomorfik Kaplar 

6 Göllüdağ Şehir Planı Fibulalar 

7 İnandık Vazosu Tapates Örnekleri 

8 Hasandede Vazosu Midas Efsanesi 

9 Hitit İlahileri Marsyas Efsanesi 

10 İlluyanka Efsanesi Aslanlı Kaya Gömütü Anıtı 

11 Eflatunpınar Kaya Anıtı Frig Mobilyaları 

12 Aslantaş Ortostatları Kerkenes Dağı 

13 Hitit Poternleri  

Anadolu Uygarlıklarından ilk olarak işlenmesi planlanan uygarlık Hititler olmuştur. Derse 

gelirken Çığ’ın Hititler ve Hattuşa, Akurgal’ın Anadolu Kültür Tarihi, Alp’in Hitit Güneşi 

isimli kitapları yanımızdadır. Önce ders kitabı içeriğinde yer alan rutin konular verilmiştir3. 

Ardından sanat eserlerine geçilmiş ve ilk olarak Çığ’ın kitabından İlluyanka Efsanesi 

okunmuştur(Çığ,2002). Sonra Arinna’nın Güneş Tanrıçası için yazılmış Hitit İlahisi ritimle 

okunmuştur. Alacahöyük Kral Mezarları ve ölü hediyeleri incelenmiş, Alacahöyük ve Hattuşa 

şehir planları ve poternleri ekrandan gösterilmiştir. Kuşaklı C yapısından çıkarılan Teşup 

Boğaları, İnandık Vazosu ve Hasandede Vazoları kaynaktan incelenmiştir(Akurgal, 2014). 

Burada yer alan dans ve ritüel sahnelerine dikkat çekilmiştir. Hitit dininden bahsedilerek 

Yazılıkaya Kabartmaları, Göllüdağ, Karatepe-Aslantaş, Eflantunpınar ve İvriz’de bulunan Hitit 

eserleri incelenmiştir. Hatay Arkeoloji Müzesinde bulunan Şuppililuma Heykeli de incelenen 

sanat eserlerinden olmuştur. Hitit Güneşi örnekleri Alp’in kitabından gösterilmiş, kullanım 

amaçları açıklanmıştır(Alp, 2011).  

Frigler için de başlangıç olarak aynı yol izlendikten sonra Kybele- Attis Hikayesi, Midas 

Efsanesi anlatılmıştır. MM Tümülüsü içi ve dışından sahneler gösterilmiş, ayrıca Anadolu 

                                                 
3 Tabal nedir? Tavananna nedir? Pankuş nedir? gibi bilgiler. Bu ve bunun gibi bilgiler öğrencilerin hafızalarında 

oldukça kısa bir süre kalmakta ve eğer öğrenci derse ilgili değilse tamamen unutulmaktadır.  



Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar I 

94 

 

Medeniyetleri Müzesinde sergilenen mezar odası buluntuları gösterilmiştir. Zoomorfik ve diğer 

kaplar ayrıca fibulalar çok ilgi çekmiştir. Yazılıkaya Kybele Açık Hava Tapınağı ve Kerkenes 

Dağı görselleriyle birlikte açıklamalar yapılmıştır. Öğrencilerin yoğun ilgileri dikkat çekmiştir. 

Anadolu Uygarlıklarından Urartular,  Lidyalılar ve İonlar aynı hafta içine planlanmışlardır. 

Derse gelirken Homeros’un İlyada, Herodotos’un Tarih, Boardman’ın Siyah Figürlü Atina 

Vazoları kitapları yanımızdadır. Bu uygarlıklarla ilgili ders kitaplarının içeriğinde olan bir 

takım kavramlar önce işlenmiş ve ardından sanat tarihi eserlerine dönülmüştür. Eserlerin listesi 

Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3. Lidya, Urartu ve İon Uygarlıkları İşlenen Sanat Eserleri 
 LİDYALILAR URARTULAR İONLAR 

1 Lidya Elektronları Tuşpa Kalesi Artemision Restitüsyonu 

2 Bintepeler Tümülüsleri Hakkari Stelleri Sophilos Ressamına Ait 

Dinos Üzerinde Siyah Figürlü 

Peleus ve Thetis’in Düğün 

Sahnesi 

3 Kanatlı denizatı Broşu Şamran Kanalı 

4 Sardes Foto Teişeba Steli 

5  Kaya Mezarları Artemis Heykeli 

6  Altıntepe Halka Stili Kazan Miletos Agorası Prolaiasi 

7   Priene Şehir Planı ve 

Hippodamos 8   

9   İlyada ve Odesa 

10   Ephesos Kenti ve Latrinası 

Herodotos’un Tarih isimli kitabından Pers-Lidya savaşındaki meşhur güneş tutulması hikayesi 

okunmuştur. Yine aynı kitaptan ilk elektron sikkelerin doğadan toplanması ve darp edilmesi 

hikayesi okunmuştur(Herodotos, 2017). Sonra Aslan Protomlu Lidya sikkeleri gösterilmiştir. 

Sardes şehir planı, Bintepeler ve Kanatlı Deniz Atı Broşu fotoğrafları incelenmiştir. Urartularla 

ilgili sanat eserleri olarak ilkin Tuşpa Mimarisi, ardından Hakkari Stelleri, kaya mezarlarından 

çıkan müzelik eserler, Haldi ve Teişeba Stelleri incelendi. İonlarla ilgili Troya Savaşı Hikayesi 

özetlenmiştir(Homeros, 2015). Sanat eseri olarak Artemision ve Epiphaneia Olayı, Ephesos 

Şehri ve Latrinası, Miletos Agora Kapısı, Sophilos Ressamınca boyanmış dinos üzerinde siyah 

figürlü Peleus ve Thetis’in düğün sahnesi resmi incelenmiştir(Boardman, 2013). Priene Antik 

Kenti Izgara Planı gösterilip mimar Hippodamus’tan ayrıca bahsedilmiştir(Akarca, 1998).   

5. sınıf sosyal bilgiler dersi kültürel miras ünitesi Anadolu ve Mezopotamya Uygarlıkları 

konuları haftada üçer saatten dokuz ders saati yani üç haftada bitirilmiştir. Bu konular içerisinde 

öğrencilere, sanat dallarından resim, heykel, mimari, müzik, dans, edebiyat alanlarında kırk beş 

eser veya mekan gösterilmiştir. İlintili görsellerle birlikte bu sayı çok daha fazladır. Ayrıca 

birçok bilim insanını da tanıtma olanağı bulunmuştur. Ayrıca görsel sanatlar dersi öğretmeniyle 

de bu konuda işbirliği yapmanın ve onun da fikirlerini almanın faydalı olacağı düşünülerek, 

serbest resim çalışmalarında öğrencilerin yaptıkları resimler onlara fark ettirilmeden takip 

edilmiştir. 

5. sınıf sosyal bilgiler dersi kültürel miras ünitesi içerisinde Anadolu ve Mezopotamya 

Uygarlıkları dışında sanat konularıyla ilgili olabilecek başka konularda vardır. Anadolu’nun 

Doğal Güzellikleri ve Tarihi Eserlerinden bazılarına konular içerisinde değinilerek 

öğrencilerden bunları birbirinden ayırt etmeleri beklenmektedir. Yani öğrenci resmini gördüğü 

bir eserin doğal güzellik mi yoksa tarihi eser mi olduğunu ayırt etmelidir(Anonim, 2018). Bu 

konu içeriğinde öğrencilere ders kitaplarında örnek olarak Uzungöl, Pamukkale, Peribacaları 

doğal güzellik olarak sunulurken Hattuşaş, Selimiye Camii, Nemrut Dağı, Efes-Celsus 

Kütüphanesi,  Sümela Manastırı tarihi eser olarak verilmiştir. Bu konular normal müfredatta 

istendiği gibi işlenmiştir. Fakat tarihi eserler işlenirken konu geniş tutulmuş ve sanatsal yönleri 

vurgulanmıştır. Ayasofya’nın Mozaikleri üzerinde çok durulmuştur(Roadway ve Farfour, 

2017). Hattuşaş’taki mimari ve heykel örnekleri, Selimiye Camisindeki mimari ve güzel 
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sanatlarla ilgili örnekler, Nemrut Dağı’daki Tümülüs, heykel ve astronomik çalışmalar içeren 

Aslanlı Horoskop, Celsus Kütüphanesindeki mimari bezeme ve heykel örnekleri, Sümela 

Manastırındaki mimari ve fresk örnekleri vurgulanmıştır.  

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kültürel Miras Ünitesinde işlenen hem normal müfredat konuları 

hem de sanat ile ilgili konular proje ödevi olarak öğrencilere verilmiştir. Bu konuda ölçüm 

yapılabilmesi için sınıf ikiye bölünmüş ve yarısına normal müfredat ile ilgili konular verilmiş 

diğer yarısına da sanat tarihi ile ilgili konular ödev olarak verilerek aradaki fark analiz edilmeye 

çalışılmıştır. Öğrencilere bir ay süre verilmiş ve hazırladıkları ödevlerin sunumlarını da 

yapmaları istenmiştir. Ayrıca öğrencilere önceden bilgi verilmeksizin sanat tarihi konularıyla 

ilgili yazılıda sorular sorulmuştur4. Ayrıca görsel sanatlar dersinde yapılan serbest resim 

çalışmalarında çocukların çizdikleri resimler onlara fark ettirilmeden takip edilerek çoklu bir 

analiz yapılmak istenmiştir. Öğrencilere verilen normal müfredatla ilgili proje konuları ve sanat 

tarihi ile ilgili konular Tablo 4 te gösterilmiştir. Proje ödevleri dağıtılırken bireysel ayrılıklar ve 

ders başarı durumları gözetilmemiş, kura çekilerek rastgele bir dağılım yapılmıştır.  

Tablo 4. 5. Sınıf Proje Ödevi Konuları 
 NORMAL MÜFREDAT KONULARI SANAT TARİHİ KONULARI 

1 Ege Bölgesinin Tarihi Güzellikleri Gılgameş Destanının Bilinen Dinlerle Kıyaslanması 

2 Anadolu ve Mezopotamya Uygarlıklarının 

Kronolojik ve Resimli Tarih Şeridinin Yapılması 

Babil’in Asma Bahçeleri Restitüsyonlarının 

Kıyaslanması 

3 Hammurabi Kanunları ile Frig Kanunlarının 

Karşılaştırılması 

Kraliçe Puabinin Mezar Buluntuları ve Günümüz 

Araç Gereçleriyle Kıyaslanması 

4 İlk Çağ Uygarlıklarının İcatları İştar Kapısının Günümüz Kapılarıyla Kıyaslanması 

5 Yazının Tarihsel Gelişimi ve Anadolu’ya 

Getirilmesi 

Babil Dünya Haritasının Günümüz Dünya 

Haritalarıyla Kıyaslanması 

6 İlk Elektron Sikkelerin Üretilme Serüveni Yazılıkaya Hitit Kabartmalarının Yorumlanması 

7 Hattuşaş, Tuşpa, Gordion, Sardes ve Miletos’un 

Fotoğraf Albümü Oluşturulması 

Alacahöyük Kral Mezarları Gömülerinin Günümüz 

Mezar Gömülerinden Farkları 

8 İlk Çağ Uygarlıkları ile İlgili Terimlerin Sözlük 

Çalışması 

MM Tümülüsü Ölü Hediyelerinin Günümüz Araç 

Gereçlerinden Farkları 

9 UNESCO Kültür Mirası Sayılan Eserlerimizin 

Kronolojik Tarih Şeridi Hazırlanması 

İlluyanka Efsanesi ile Midas-Marsias Efsanelerinin 

Karşılaştırılması 

10 UNESCO Kültür Mirası Sayılan Eserlerimizin 

Kitapçık Olarak Hazırlanması 

Yazılıkaya Kibele Tapınağındaki Mimari Süslemeler 

ile Frig Zoomorfik Kaplarının Kıyaslanması 

11 Selimiye Camisinin Özelliklerini Araştırma Hippodamos’un Kurduğu Antik Şehirlerin Kuşbakışı 

Görüntüsünün Günümüz Şehirleriyle Kıyaslanması 

12 İlk Çağ Uygarlıklarıyla İlgili Pano Hazırlama Artemision’un Günümüz Mabetleriyle Kıyaslanması 

13 Anadolu’daki Traverten Oluşumlarının Dağılımı Anadolu Uygarlıklarındaki Ölü Gömülerinin 

Karşılaştırılması 

14 Peribacalarının Nasıl Oluştuğunun Araştırılması İnandık ve Hasandede Vazolarının Üzerindeki 

Figürlerin Birbiriyle Kıyaslanması 

15 Akdeniz Bölgesi Tarihi ve Doğal Güzellikleri Nemrut Dağı Aslanlı Horoskop’un Sırları 

16  Ayasofya Mozaik ve Fresklerinin Yorumu Sunusu 

Öğrencilere bu konular dağıtılırken araştırma yapacakları güvenli genel ağ siteleri ve sanal 

müze gezileri uygulamaları gösterilmiş, güvenli genel ağ eğitimi de verilmiştir. Ayrıca sürekli 

öğretmenle işbirliği yapmaları ve bulduklarını getirip sormaları tembih edilmiştir. Bu uyarılara 

çoğu öğrencinin uyduğu gözlenmiştir. 

Öğrencilere puan değeri olmasa da sanat eserlerinden bazıları yazılıda sorulmuştur. Bunlar 

arasında Gılgameş Destanından kareler, Hitit kabartma ve seramikleri, Sophilos Ressamınca 

boyanmış seramikler, Nemrut Dağı Aslanlı Horoskop ve Divriği Ulu Camisi taş işçiliği eserleri 

bulunmaktadır. Amacımız öğrencilerin sanat eserlerini birbirinden ayırt edip edemediklerinin 

anlaşılmasıdır. 

                                                 
4 Örneklem grubuna yazılıda sorulan sorular az sayıda olup ölçüm amaçlı değil gözlem amaçlı sorulmuştur. 
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Bu süreçte görsel sanatlar dersi öğretmeni ile işbirliği yapılmıştır. Bu zaman diliminde görsel 

sanatlar dersi öğretmeni öğrencilere üç defa serbest resim çalışması yaptırmıştır. Öğrencilerin 

hür iradeleriyle çizdikleri resimlerin incelenerek sanat konularının etkileri gözlenmeye 

çalışılmıştır.  

Öğrencilerin aldıkları sanat konularıyla ilgili dereceli puanlama ölçeği Veri Toplama Araçları 

başlığı altında Tablo 7’de gösterilmiştir. Bu ölçek içeriğinde yapacakları sunumlar içinde 

değerlendirme yapılmıştır. Bu ölçek Tablo 8’da gösterilmiştir. Tablo 4 te yer alan konuların 

dağıtımı için sınıf öğrencileri kura ile ikiye bölünmüşlerdir. İlk gruptaki 15 öğrenciye sanat 

tarihi ile ilgili konulardan istediklerini seçmeleri, diğer 14 öğrenciye de normal konulardan 

istediklerini seçmeleri istenmiştir. Ayrıca Tablo 7 ve Tablo 8 de yer alan dereceli puanlama 

ölçekleri panoya asılarak hazırladıkları ödevin nasıl değerlendirileceği açıklanmıştır. Sanat 

içerikli konuları çalışacak öğrencilerden slayt hazırlamaları istenmiş, bu konuda teknolojik 

eksikliği olan öğrenciler teknolojik eksikliği olmayan sınıf arkadaşlarıyla eşleştirilmiştir. 

Proje ödevlerinin yapılması için öğrencilere bir aylık bir zaman verilmiş ve bu süre içinde 

yaptıkları araştırmaların öğretmene inceletilmesi ve öğretmen rehberliğinde çalışmalarının 

yürütülmesi istenmiştir. Bu bir aylık süre zarfında sınıftaki 29 öğrencinin 23 tanesi en az iki 

defa konularıyla ilgili olarak öğretmeninden danışmanlık istemişlerdir. Diğer altı öğrenci de 

öğretmen tarafından yakından takip edilerek görüşmeler yapılmıştır. Ama bu öğrencilerden üç 

tanesi ödevi yapmamıştır. Velileriyle görüşülmesi ve gerekli yazışmaların yapılmasına rağmen 

bir sonuç elde edilememiştir.  Onlarında yazılı kâğıtları ve tutum ölçeklerindeki durumları 

incelenmiştir. Çalışmanın sonuçları Bulgular kısmında verilmiş, Tartışmalar kısmında 

irdelenmiştir. 

6. Sınıf 

2019/2020 Öğretim yılında 6. Sınıf olan örneklem grubumuza Kültürel Miras Ünitesi içerisinde 

5. Sınıfta olduğu gibi bir uygulama yapılmıştır. Öğrencilerin derse yönelik istek ve tutumlarının 

çok iyi olduğu söylenebilir. Burada hem normal müfredat hem de sanat konuları tıpkı 5. Sınıfta 

olduğu gibi birlikte verilmişlerdir. Bu ünite yaklaşık iki ay boyunca işlenmiştir. İşlenen konular 

içerisinde ilk Türklerin yaşam tarzından bahsedilmiştir(Kafesoğlu, 1988). Türk Töresi üzerinde 

durulmuştur(Gökalp, 1976). Oniki Hayvanlı Türk Takvimi işlenmiştir(Turan, 1971). 

Türklerden kalan arkeolojik eserlerden bahsedilmiştir(Taşağıl, 2017). Orhun Yazıtları 

okunmuştur(Ergin, 2008). Konular işlenirken alanında otorite olan tarihçilerin eserlerinden 

faydalanılmıştır. Sanat konuları işlenirken kurganlarla ilgili bilgiler verilmiştir(Çoruhlu, 2016). 

Bilimsel çalışmalar anlatılmıştır(Turan, 2009). Etimolojik örnekler verilmiştir(Sertkaya(2018). 

İlk Türk Mimarisi üzerinde durulmuştur(Sümer, 2014). Dönemi anlatan tarihi romanlar konu 

edilmiştir(Atsız, 1946). İslam sanatları tanıtılmıştır(Faruki ve Faruki, 1999). Varka ile Gülşah 

Minyatürleri anlatılmış ve gösterilmiştir(Köseoğlu, 2019). Bu konuda da alanında uzman 

isimlerden faydalanılmıştır. Tarihte kurulan ilk Türk Devletlerini yaklaşık iki hafta, İslam 

Tarihini iki hafta, Türk-İslam Devletlerini iki hafta, Anadolu Selçuklu Devleti ve Haçlı 

Seferlerini üç hafta İşledik. Konular gerek bir bütün olarak gerekse ayrı ayrı öğrencilerin çok 

ilgisini çekti. Hatta tarafımızdan ödevlendirmeseler dahi öğrencilerin kendiliğinden 

öğrendikleriyle ilgili araştırmalara giriştikleri ve buldukları detayların çok şaşırtıcı olduğunu 

belirtmek isterim.  

Öğrencilere verilen proje konuları Tablo 5’tedir. Bu proje konularının değerlendirilmesi için de 

Tablo 7 ve Tablo 8’de verilen dereceli puanlama ölçeklerinden istifade edilmiştir. Yapılacak 

analizlerde bütünlük sağlamak için böyle yapılmış ve yine 15 öğrenciye sanat, 14 öğrenciye de 

normal müfredat konuları ödev olarak verilmiştir. 
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Tablo 5.  6. Sınıf Proje Ödevi Konuları 
 Normal Müfredat İçerikli Konular Sanat İçerikli Konular 

1 Orta Asya Türk Devletleri Kitapçık Esik Kurganı Buluntuları 

2 İlk Müslüman Türk Devletleri Pazırık II Kurganı Buluntuları 

3 İlk Türk-İslam Kitapları Mayhan UUL Kurganı Buluntuları 

4 Ülkemizde Görülen İklimleri Türk Destanlarında Bozkurt Motifi 

5 Nano Teknolojinin Günlük Hayata  Köktürk Sikkeleri Motifleri 

6 Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklar Orhun Kültür Alanı Buluntuları 

7 Ülkemizde Çıkarılan Madenler Kitapçığı Binbuda Mağarası Resimleri 

8 Üretim ve Pazarlama Projesi Kitapçığı  Uygur Kitap ve İlahileri 

9 Akdeniz Bölgesi Tarım Ürünleri Divanı Lugatüt Türk: Dünya Haritası Yorumu 

10 İslam Öncesi Türk Devletleri Tarih Şeridi Divriği Ulu Camii ve Benzerleri 

11 Orhun Yazıtları Kitapçığı Varkavü Gülşah Minyatürleri 

12 Oniki Hayvanlı Türk Takvimi Kitapçığı Selçuklu Kervansarayları 

13 İpek Yolu Kitapçığı Bozkurtların Ölümü ve Dirilişi Romanlarının 

İncelenmesi 

14 Tarihte Türklerin Kullandığı Alfabeler Kül Tigin Abidesi İle Gençliğe Hitabe Arasındaki 

Benzerlikler 

15 Haçlı Seferlerinin Neden ve Sonuçları İslamiyet’te Miraç Hadisesi Minyatürleri 

7. Sınıf  

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kültürel Miras Ünitesinde diğer yıllarda uygulanan yol izlenmek 

istenmiştir. 2020/2021 Öğretim yılında derslerin uzaktan veriliyor olması çalışmaya zarar 

vermiş olsa da derslere iştirak edebilen öğrenciler içerisinden 16 öğrenciye aynı yolla ölçüm 

yapılmıştır.  

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinin Kültürel Miras Ünitesinin ilk haftasında Kayı Boyu ve bilinen 

hikayesi, Ertuğrul Gazi ve Osman Gazinin kim oldukları hem ders kitabından hem de 

Aşıkpaşazade gibi dönem tarihçilerinin eserlerinden işlendi(Atsız,2016). Beylikten devlete 

geçiş ve Orhan Gazi Dönemi devlet teşkilatının kurulması konuları üzerinde duruldu. Bu 

konuda İznik Medresesi ve Bursa- Tophane Mevkiindeki türbeler sanat eseri olarak incelendi. 

İkinci hafta I. Murat Döneminde Ankara Savaşına kadarki konular üzerinde duruldu. Sanat eseri 

olarak, Sırp Ortodoks Kilisesindeki I. Kosova Savaşı Freski, Abdülhak Hamit Tarhan’ın 

Tayflar Geçidi Tiyatrosu incelendi(Tarhan, 2002) Anadolu Hisarı, Bursa Ulu Camisi ve 

Cumalıkızık Osmanlı Köyü işlendi.  

Üçüncü hafta Ankara Savaşı, Fetret Devri ve İstanbul’un Fethine kadarki konular işlendi. Hem 

ders kitabı hem de Uzunçarşılı’nın Osmanlı Tarihinin I. Cildi kaynak olarak kullanıldı. Sanat 

tarihi olarak, Timur-Yıldırım mektuplaşmaları anlatıldı(Daş, 2004). Timur-Yıldırım resim ve 

minyatürleri incelenmiştir. Dönemi anlatan tarihi romanlardan biri üzerinde duruldu(Atsız. 

Osmanlı Kültür ve Uygarlığından bahsedildiği süreçte Tımar Sistemiyle ilgili olarak Şeyhi’nin 

Harname isimli şiiri, eğitim sistemiyle ilgili olarak Süleyman Çelebi’nin Mevlid-i Şerif’i gibi 

eserlere dikkat çekildi. Özellikle bu hafta işlenen konular öğrencileri adeta büyüledi. Ben üç 

yıldır dersine girdiğim çocukları hiç böyle görmemiştim. Derslerden faydalanma seviyelerinin 

en üst düzeyde olduğu gözlemlendi. 

Dördüncü hafta İstanbul’un Fethi ve denizlerde ilerlemeler konuları işlendi. Mehter 

marşlarından, Fatih, Zafer ve Fetih Marşları okundu. Can Atilla’nın Sultanlar Aşkına isimli 

animasyon klibi izletildi. Kırklareli-Demirköy top döküm atölyesi, Rumeli Hisarı, Ayasofya 

Camisinin mimarisi, mozaikleri ve freskleri incelendi. Safevi Devletinin kuruluşu sürecinin 

halk edebiyatımıza yansımasından söz edildi(Yağcı, 2000). Fuzuli’nin Bengü Bade şiiri 

incelendi. İran-İsfahan’daki Çehel Sütun Sarayı Çaldıran Savaşı resmi incelendi. Bursa 

Muradiye Külliyesinde bulunan Cem Sultan ve Şehzade Korkut’un türbelerindeki mukarnas ve 

kündekari sanatlar incelendi(Yılmaz, 2016).  
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Beşinci hafta Yavuz ve Kanuni Dönemleri işlendi. İncelenen eserler ise, Piri Reis Haritası, 

Matrakçı Nasuh Minyatürleri, Hatay-Payas Sokullu Mehmet Paşa Kervansarayı, Süleymaniye 

ve Selimiye Camileri gibi eserler oldu.  

Altıncı hafta Lale Devri’ne kadarki konularla birlikte, Evliye Çelebi Seyahatnamesi, Koçi Bey 

Risalesi işlendi. Dönemin halk şiirinden örnekler okundu(Özdemir, 2017). Levni Minyatürleri, 

Nedim Şiirlerinden bahsedildi. 

Osmanlı Tarihi ile ilgili konular işlenirken arada Avrupa Tarihi ile ilgili konular olan; Coğrafi 

Keşifler, Rönesans ve Reform konuları da yaklaşık bir hafta boyunca işlendi. Bu konularla ilgili 

olarak; Seyahatname örnekleri incelendi(Polo, 2019). Leonardo Da Vinci’nin tabloları, 

Mikelanjelo’nun Pieta’sı, Makyavel ve Shekspir gibi isimler ve eserlerinden bahsedildi. Ünite 

yaklaşık iki ayda tamamlandı. Bu ünite öğrencilere uzaktan eğitim yoluyla verildi. Genelde 

dersimi sürekli takip edebilen 16 öğrenci değerlendirmeye alındı. Uzaktan eğitim sürecinde 

velilerle yakın iletişim kuruldu. İşlenen konuların velilerinde ilgisini çektiği geri dönütlerden 

anlaşıldı.  

Sekiz öğrenciye normal müfredat konularından, diğer sekiz öğrenciye de sanat içerikli 

konulardan ödev verilerek çalışma devam ettirilmiştir. Yazılı gibi uygulamaların yapılamaması 

sebebiyle sadece proje yollu analiz yapılabilmiştir. Öğrencilere verilen ödevler yüz yüze 

çalışma yapılamaması dolayısıyla uzaktan sunumları yaptırılarak ve teknolojik yollarla teslim 

alınarak değerlendirilmiştir. Öğrencilere rastgele dağıtılan proje konuları Tablo 6’da 

gösterilmiştir. 

Tablo 6.  7.Sınıf Proje Konuları  
 NORMAL MÜFREDAT KONULARI SANAT İÇERİKLİ KONULAR 

1 Ankara Savaşı ve Sonuçları Kitapçık Yapma Muradiye Külliyesi Süsleme Sanatları 

2 Osmanlı Devleti Tarih Şeridi Mimar Sinan Camileri Mimari Sanatları 

3 İstanbul’un Fethi’nin Hikayeleştirilmesi Levni Minyatürleri 

4 Lale Devri Yenilikleri Kitapçık Yapma Bellini, Chlebowski ve Zonaro Tabloları 

5 Osmanlı’da Duraklamanın Nedenleri 15. Yüzyıl Şairleri: Ahmedi, Şeyhi ve Süleyman 

Çelebi 

6 Koçi Bey Risalesi Siyasetin Şiire Yansımaları:(Beng-ü Bade Özelinde) 

7 Osmanlı’ya Coğrafi Keşiflerin Yansımaları Şair Padişahlar ve Eserleri 

8 17 ve 18. Yüzyıl Islahatları Kitapçık Yapma Tayflar Geçidi Tiyatrosu 

Veri Toplama Araçları 

Araştırma grubuna 5, 6 ve 7. Sınıflarda uygulanan proje değerlendirme ölçekleri bizim veri 

toplamamız için çok önemli ölçeklerdir. Bu ölçeklerin nasıl uygulandığı araştırmanın uygulama 

sürecinde açıklanmıştır. 

Tablo 7. Sanat Eserleri İçerikli Projelerin Dereceli Puanlama Ölçeği5 
DEĞERLENDİRME ALANI İYİ DAHA 

İYİ 

ÇOK 

İYİ 

PUAN 

Ödevi planlama     
İhtiyaçları belirleme     
Kaynak taraması     
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanma     
Öğretmenle işbirliği yapma     
Ödevi zamanında hazırlama     
Konu bütünlüğünün kurulmuş olması     
Amaca uygunluk     
Konuya hâkimiyet     

                                                 
5 Ölçek çalışma sahibi tarafından yapılmıştır. 
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Bilgilerin doğruluğu ve kullanılabilirliği     
Derste işlenen konularla bağlantı kurabilme     
Eserlerin estetik açıdan değerlendirilmesi     
Orijinal fikirler üretme     
Sunumda özgüven sahibi olma     
Süreye riayet etme      
İlgi çekici olma     
Yazılar ve görseller arası uyum     
Türkçenin düzgün kullanımı     
Noktalama işaretleri     
Lejant oluşturma     
Görsel materyal zenginliği     
Dipnot kullanımı     
Kaynakça kullanma     
Sorulara cevap verebilme     
Esere uygun bir slogan geliştirme     

 

İyi:           2 Puan 

Daha İyi: 3 Puan 

Çok İyi:  4 Puan 

 

Tablo 8. Normal Müfredat İçerikli Projelerin Dereceli Puanlama Ölçeği6 
PUAN KAPAK 

4 Kapakta gerekli bilgilere tam ve doğru olarak yer verilmiş ayrıca kapak iyi hazırlanmıştır. 

3 Kapakta gerekli bilgilere tam ve doğru olarak yer verilmiştir. 

2 Kapakta gerekli bilgilere yer verilmiştir. 

1 Kapakta bilgilere eksik yer verilmiş veya hiç yer verilmemiştir. 

 İÇERİK 

4 Araştırma içerikle bağlantılı, detaylı, açık ve anlaşılır bir biçimde hazırlanmıştır.  Yazım hatası yoktur. 

3 Araştırma içerikle bağlantılı olarak oluşturulmuş detaylara yeterince yer verilmemiştir. 

2 Araştırma içerikle bağlantılı olarak oluşturulmuş ancak çok fazla yazım hatası bulunmaktadır. 

1 Araştırma içerikle bağlantılı olarak oluşturulmamıştır. 

 MATERYAL KULLANIMI 

4 Konuyla görsel araçlar arasında tam bir uyum sağlanmıştır.   

3 Konuyla görsel araçlar arasında kısmen uyum sağlanmıştır.  

2 Kullanılan görsel araçlar yeterli düzeyde değildir. 

1 Konuyla görsel araçlar arasında uyum sağlanamamıştır. 

 KAYNAKÇA 

4 Kaynaklardan yararlanma tamamen yeterli düzeydedir. (4 kaynak ve yukarısı)  

3 Kaynaklardan yararlanma yeterli düzeydedir. (3 kaynak) 

2 Kaynaklardan yararlanma yeterli düzeyde değildir. (1-2 kaynak) 

1 Kaynaklar belirtilmemiştir.   

Alınan puan                 Verilen Not     Alınan puan                 Verilen Not    

16 puan                               100   10 puan                               63 

15  puan                                  94      9  puan                              57 

14 puan                                   88     8  puan                              50 

13 puan                                   82     7  puan                              44 

12 puan                                   75     6  puan                              38 

11 puan                                   69     5  puan                              32 

      4  puan                              25 

                                                 
6 Ölçek çalışma sahibi tarafından yapılmıştır. 
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BULGULAR 

Yapılan çalışma Osmaniye-Karacaoğlan Ortaokulu 7/C Sınıfı öğrencilerinin ü tülen çalışma 

sonucu elde edilen bulgular ayrı ayrı paylaşılacaktır. Uygulanan yöntemin sağlıklı ç öğretim 

yılını kapsamaktadır. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 öğretim yıllarında yürü sonuçlar 

verebilmesi açısından öğrencilere işlenen sanat konularıyla ilgili proje ödevi verileceği önceden 

duyurulmamıştır.  Öğrencilerin gruplar halinde çalışmanın güvenirliğini arttırmak adına isteği 

reddedilmiştir. Onların istekliliği ve bir şeyler başarma arzusu diri tutulmaya çalışılmıştır. 

Öğretmen rehberliğinin çok önemli olması sebebiyle öğrencilerle teknolojik iletişim yolları üst 

safhada kullanılmıştır. Veliler, görsel sanatlar dersi öğretmeni ve Türkçe öğretmeniyle iletişim 

halinde olunmuştur.  

5. Sınıf 

2018/2019 Öğretim yılında 7/C Sınıfı 5. Sınıftayken sene başında hemen Sosyal Bilgiler 

Dersine yönelik tutum ölçeği uygulanmıştır. Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine bakış 

açılarının nasıl olduğu anlaşılmaya çalışılmıştır. Öğrencilere Demir ve Akergin’in Tutum 

Ölçeği uygulanmıştır(Demir ve Akergin, 2010). Öğrenciler formlara isimlerini yazmamışlar ve 

formu doldururken özgür bırakılmışlardır. Dört başlık altında dersle ilgili olumlu ve olumsuz 

yargılarını; Tamamen Katılıyorum, Katılıyorum, Kararsızım, Katılmıyorum ve Hiç 

Katılmıyorum şeklinde doldurmuşlardır. Sınıfta o gün mevcut 28 öğrenciye tutum ölçeği 

uygulanmıştır.  Çıkan sonuç tablo 9’da gösterilmiştir.  

Tablo 9. 5. Sınıf 1. Tutum Ölçeği Değerlendirme Sonuçları 
 OLUMLU 

YARGI 

BİLDİREN 

OLUMSUZ 

YARGI 

BİLDİREN 

KARARSIZ 

Öğrenme İsteği Alanı 14 10 4 

Sosyal Bilgiler Dersinden Hoşlanma 15 12 1 

Öğretmenden Kaynaklanan Tutumlar 18 4 6 

Sosyal Bilgiler Sevgisi 16 9 3 

Kültürel Miras ünitesinin bitirilmesinin ardından aynı tutum ölçeği tekrar uygulanmıştır. 29 

öğrenci çalışmaya katılmıştır. Sonuçlar Tablo 10’da gösterilmiştir. 

Tablo 10. 5. Sınıf 2. Tutum Ölçeği Değerlendirme Sonuçları 
 OLUMLU 

YARGI 

BİLDİREN 

OLUMSUZ 

YARGI 

BİLDİREN 

KARARSIZ 

Öğrenme İsteği Alanı 24 3 2 

Sosyal Bilgiler Dersinden Hoşlanma 25 2 2 

Öğretmenden Kaynaklanan Tutumlar 26 - 2 

Sosyal Bilgiler Sevgisi 25 1 3 

Esasları Yöntemler kısmında açıklandığı şekliyle proje ödevleri verilmiş ve bir ay süre 

tanınmıştır. Bu süre içerisinde öğrencilere yapacakları çalışmalarla ilgili rehberlik yapılmış, 

karşılıklı bilgi alışverişiyle çok faydalı bir ortam oluştuğu gözlenmiştir. Öğrencilerin veri 

toplama sürecinde biz de bilmediğimiz pek çok konu ile ilgili bilgi sahibi olduk. Bu verimli 

çalışmaların neticesinde öğrencilerden üç tanesi hariç diğerleri çalışmalarını tamamlayıp 

sunumlarını yaptılar. Bu üç öğrencinin velileriyle temas edilmiş, karşılıklı yazışma ve 

görüşmelerden bir sonuç elde edilememiştir. 

Ortaya çıkan sanat içerikli ve normal müfredat konularıyla ilgili sonuçlar Tablo 7 ve 8’deki 

dereceli puanlama ölçekleriyle değerlendirildi. Ortaya çıkan sonuçlar belirli puan dağılımlarına 

göre Tablo 12 ve 13’de, ayrıca Şekil 1 ve 2’de gösterilmiştir. Sütunlar öğrencilerin aldıkları 

puanlardaki yığılmayı göstermektedir. 
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Tablo 12. 5. Sınıf Sanat İçerikli Konular Not Dağılımı 
PUANLAR 

 

Öğrenci 

Sayısı 

(Toplam 

147) 

1-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

 

3 

 

9 

 

Şekil 1. Sanat İçerikli Konular Not Dağılımı 

 

 

Tablo 13.  Normal Müfredat İçerikli Konuların Not Dağılımı 
PUANLAR 

 

Öğrenci 

Sayısı 

(Toplam 

128) 

1-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

3 

 

5 

 

3 

 

Şekil 2.  Normal Müfredat İçerikli Konuların Not Dağılımı 

 

Yapılan değerlendirmede sanat içerikli proje ödevi alan öğrencilerin aldıkları notların aritmetik 

ortalaması 90,35 iken, normal müfredat içerikli ödev alan öğrencilerin ortalaması 85,41 

çıkmıştır. 

6. Sınıf  

Bu sınıf düzeyinde yapılan ödevlendirmede 15 öğrenciye sanat içerikli, 14 öğrenciye normal 

müfredat içerikli ödevlendirme yapılmıştır. Yapılan gözlemlerde öğrencilerin konulara yönelik 

                                                 
7 15 öğrenciye ödev verilmiş, 14 öğrenci ödevi teslim etmiştir. 
8 14 Öğrenciye ödev verilmiş, 12 öğrenci ödevi teslim etmiştir. 

0
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istekliliklerinde 5. Sınıfa göre artış gözlenmiştir. Ödevlendirilen 29 öğrencinin tamamı ödev 

teslimini ve sunumunu yapmışlardır. Öğrencilere bir ay süre tanınmıştır. Ödevlerin 

değerlendirilmesinde Tablo 7 ve 8’deki dereceli puanlama ölçekleri uygulanmıştır. Sonuçlar 

Tablo 14 ve 15, Şekil 3 ve 4’te gösterilmiştir. 

Tablo 14.  6. Sınıf Sanat İçerikli Konular Not Dağılımı 
PUANLAR 

 

Öğrenci 

Sayısı 

(Toplam 

15) 

1-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

3 

 

10 

 

Şekil 3.  6. Sınıf Sanat İçerikli Konular Not Dağılımı 

 

 

Tablo 15.  6. Sınıf Normal Müfredat İçerikli Konular Not Dağılımı 
PUANLAR 

 

Öğrenci 

Sayısı 

(Toplam 

14) 

1-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

8 

 

4 

 

Şekil 4.  6. Sınıf Normal Müfredat İçerikli Konular Not Dağılımı 

 

6. Sınıf Sanat içerikli konularda sınıfın aritmetik ortalaması 93 olmuştur. Normal müfredat 

konularının aritmetik ortalaması ise, 87,85 olmuştur.  

Ünite sonunda öğrencilere uygulanan tutum ölçeği sonuçları Tablo 16’da gösterilmiştir. 
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Tablo 16.  6. Sınıf Tutum Ölçeği  
 OLUMLU 

YARGI 

BİLDİREN 

OLUMSUZ 

YARGI 

BİLDİREN 

KARARSIZ 

Öğrenme İsteği Alanı 26 - 3 

Sosyal Bilgiler Dersinden Hoşlanma 26 1 2 

Öğretmenden Kaynaklanan Tutumlar 27 - 2 

Sosyal Bilgiler Sevgisi 26 1 2 

7.Sınıf 

Bu sınıf düzeyinde yapılan ödevlendirmede öğrencilerin online derslere katılıp katılamadıkları 

göz önüne alınmıştır. 16 öğrencinin online derslere düzenli katılım sağlamakta oldukları 

gözlenmiştir. 8 öğrenciye sanat içerikli, 8 öğrenciye normal müfredat içerikli ödevlendirme 

yapılmıştır. Yapılan gözlemlerde öğrencilerin konulara yönelik istekliliklerinde 5. ve 6 Sınıfa 

göre daha da artış gözlenmiştir. Ödevlendirilen 16 öğrencinin tamamı ödev teslimi ve 

sunumunu yapmışlardır. Öğrencilere bir ay süre tanınmıştır. Ödevlerin değerlendirilmesinde 

Tablo 7 ve 8’deki dereceli puanlama ölçekleri uygulanmıştır. Sonuçlar Tablo 18 ve 19, Şekil 5 

ve 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 18.  7. Sınıf Sanat İçerikli Konular Not Dağılımı 
PUANLAR 

Öğrenci 

Sayısı 

(Toplam 

8) 

1-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

2 

 

5 

 

Şekil 5.  7. Sınıf Sanat İçerikli Konular Not Dağılımı 

 

 

Tablo 16.  7. Sınıf  Normal Müfredat İçerikli Konular Not Dağılımı 
PUANLAR 

 

Öğrenci 

Sayısı 

(Toplam 

8) 

1-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

3 

 

3 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6
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Şekil 6. 7. Sınıf Normal Müfredat İçerikli Konular Not Dağılımı 

 

7. Sınıf Sanat içerikli konularda sınıfın aritmetik ortalaması 93,5 olmuştur. Normal müfredat 

konularının aritmetik ortalaması ise, 88,75 olmuştur.  

5. Sınıftan 7. Sınıfa kadarki sanat içerikli ve normal müfredat konularda proje ödevi notlarının 

değişimi Şekil 7’de gösterilmiştir. 

Şekil 7. Örneklem Grubunun Yıllara Göre Proje Ödevlerinde Aldıkları Notların Dağılımı 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Yapılan çalışmada Osmaniye ili Merkez ilçesi Karacaoğlan Ortaokulu 7/C Sınıfına 5,6 ve 7. 

sınıflarda sosyal bilgiler dersi kültürel miras ünitesinde uygulanan sanat içerikli müfredat ve 

bununla ilgili yapılan analiz sonuçları konu edilmiştir. Söz konusu sınıf, 29 öğrenciden 

oluşmaktadır. Çalışmaya konu edilen sınıfa uygulanan sanat içerikli program, tutum ölçekleri, 

ve proje ödevleri ile öğrenciler üzerinde ne gibi farklılıklar oluştuğu analiz edilmeye 

çalışılmıştır. Analizlerden elde edilen sonuçlar çalışmanın Bulgular bölümünde verilmiştir. Söz 

konusu analiz sonuçları haricinde öğrenci gözlemi, veli görüşmeleri ve diğer zümre 

öğretmenleriyle birlikte süreç izlenmeye çalışılmıştır. 2020-2021 öğretim yılında dünyada 

meydana gelen salgın hastalık 7. Sınıf çalışmalarına tüm sınıfın iştirak etmesini engellese de 

genel olarak öğrenciler açısından son derece faydalı bir çalışma olduğu gözlemlenmiştir. Bu 

gözlemleri hem analiz sonuçları teyit etmiş hem de veli dönütleri ve diğer zümre 

öğretmenleriyle görüşmelerden böyle bir sonuç çıkarılmıştır. 

7/C Sınıfı ile 5. Sınıfta yapılmış olan tutum ölçeklerinin ilkinde öğrencilerin okulda yeni 

alışmakta oldukları değerlendirilmiştir. Bu durum derse karşı öğrencinin önceki ders yıllarından 

kaynaklanan tutumlarının ne olduğu ilk tutum ölçeği uygulama sonuçlarında gösterilmiştir. Bu 

uygulamada sınıfın derse karşı tutumunun ne çok olumsuz ne de çok olumlu olduğu Tablo 9’dan 

gözlemlenmektedir. Ünite bitiminde uygulanan ikinci tutum ölçeğinde derse karşı olumlu 

anlamdaki bakış açısı değişikliğini Tablo 10 sonuçları ortaya koymaktadır. 6. Sınıfta bu yapılan 
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uygulama derse karşı olumlu anlamda öğrenci tutumunun daha da iyiye gittiği sonucunu ortaya 

koymaktadır. 7. Sınıfta bu çalışma salgın sebebiyle yapılamamıştır. 

Çalışmanın önemli ayağı olan proje ödevleri ile ilgili yapılan analizlerin sonuçları, hem tutum 

ölçeklerinde el edilen sonuçları destekler niteliktedir. Öğrencilere 5,6 ve 7. Sınıflarda verilen 

konular, dereceli puanlama ölçekleri Yöntem kısmında, sonuçlar Bulgular kısmında verilmiştir. 

Öğrencilere konular dağıtılırken ders başarıları göz ardı edilmiş ve kura yolu ile rastgele bir 

dağıtım yapılmıştır. Genelde öğrencilerin talebinin sanat içerikli konulardan proje ödevi almak 

olduğu gözden kaçmamıştır. Ama yapılacak analize sadık kalma adına baştan beri belirtilen 

uygulamadan sapılmamıştır. 

Öğrencilere konular dağıtıldıktan sonra bir ay zaman verilmiştir. Bu süre içerisinde 

araştırmalarından buldukları sonuçları sıklıkla getirip gösterenler olmuştur. Sanat konularından 

ödev alanların bu hususta daha istekli oldukları görülmüştür. Süre bitiminde öğrencilerden hem 

sunum yapmaları hem de rapor olarak teslim etmeleri istenmiştir. Yaptıkları sunumlar ve teslim 

ettikleri raporlar dereceli puanlama ölçeklerine göre değerlendirilmiştir. Sonuçlar Bulgular 

kısmında paylaşılmıştır. 

Çalışmamızda tartışma yapmak adına akademik literatürdeki bazı makaleler incelenmiştir. 

İncelenen makalelerden yapılan atıflar çalışmamız içeriğinde bulunmaktadır. Fakat bu çalışma 

bir uygulama çalışması olduğu, salt analiz ve testlere dayandığı için incelenen makalelerle fazla 

ortak nokta tespit edilememiştir. Bu yüzden çalışmamızın tartışmalar kısmı yeteri kadar içeriğe 

sahip değildir. Bu çalışmanın benzerlerinin başka sosyal bilgiler öğretmenlerince yapılması 

gerekmektedir. Zira ortaokullarda derslere bizzat girenler tarafından yapılabilirse bir 

karşılaştırma imkanı olabilir. Bu yüzden burada çalışma içeriği tartışılacaktır. 

Örneklem grubu olan öğrencilerin, 5, 6, ve 7. Sınıflarda aldıkları proje notlarının yıllar 

içerisinde yükseldiği görülmüştür.  Notları iki başlıkta değerlendirdiğimizde, sanat içerikli 

konulardan aldıkları puanların normal müfredat konularından aldıkları ödev puanlarına göre 

tüm yıllarda daha yüksek olduğu dikkat çekicidir. Bu durum bize öğrencilerin sanat içerikli 

konuları içselleştirdikleri, daha çok sevdikleri, daha ilgi çekici buldukları ve nihayetinde daha 

istekli araştırdıkları sonucuna götürür. Öğrencilerle bir arada bulunduğumuz zaman kısıtlı 

olduğundan sosyal değişimlerine olan katkısı ile ilgili bir ölçüm yapılamamıştır. Her yıl sene 

başı, sene ortası ve sene sonunda yapılan Şube Öğretmenler Kurulunda öğretmenlerin örneklem 

grubu ile ilgili görüşleri hep olumlu yönde olmuştur. Şube rehber öğretmeninin görüşleri, müzik 

ve görsel sanatlar dersi öğretmenlerinin görüşleri, rehber öğretmenin görüşleri, Türkçe 

öğretmenlerinin görüşleri ve tarafımızdan gözlemlenmiş olan genel davranışları sosyal yönden 

iyi oldukları yönündedir. Bu durumun ortaya çıkmasında da sanat içerikli aldıkları eğitimin 

katkıları olduğu düşünülebilir. 

Çalışmamızın sonuçları Giriş kısmında incelediğimiz Güleç ve Alkış’ın müze gezileri ile ilgili 

çalışmasının sonuçlarıyla benzerlikler göstermektedir. O çalışmada, farklı müze türlerinin 

gezilmesinin öğrenciler üzerinde bıraktığı tesirleri analiz edilmeye çalışılmıştı. Bizim 

çalışmamızın içeriğindeki bazı bölümleri oluşturan müzelik eserlerin sınıf ortamında 

görülmesinin faydaları ve Güleç ve Alkış’ın gezilerek görülmesi arasındaki saptadığı sonuçlar 

birbirine yakındır. Biz tutum ölçekleri ve proje ödevleri ile analiz yapmaya çalışırken Güleç ve 

Alkış anket yöntemini kullanmışlardır. Analiz yöntemleri farklı olsa da sonuçlar yakındır. 

Bizim çalışmamız farklı sanat dallarını da konu edindiği için daha kapsamlıdır.   

Burada test edilen durumların dışında analiz edilemeyen, kayıt tutulamayan birçok süreç 

yaşanmıştır. Ders işlenişi sırasında veya ders dışı diyaloglarda öğrencilerdeki bilişsel gelişim, 

neden-sonuç ilişkisi kurabilmedeki ilerleme, önceki konularla bağ kurabilmedeki gelişim, 

okuduğunu ve gördüğünü anlama yetisindeki gelişim, dersin hayatla bağını kurabilmedeki 

ilerleme, sosyal iletişimdeki gelişim, işbirliği duygusundaki gelişim, sorumluluk alma, kendine 
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güven duygusu, doğa ile bağ kurma,  hoşgörü duygusundaki gelişim gibi pek çok alanda 

ilerleme sağlandığı düşünülse de analiz olarak test edilememiştir. 

Yaptığımız çalışmada cevap aradığımız soru sanat içerikli müfredatın öğrencilerin bilişsel, 

sosyal gelişmelerine ne kadar katkısı olabileceği ve ayrıca derse karşı tutumlarını nasıl 

etkileyeceğiydi. Tüm cevap aradığımız soru başlıklarında öğrenciler açısından olumlu 

kazanımlar elde edildiği analiz sonuçlarında gözlenmiştir. Özellikle öğrencilerin bilişsel 

gelişimlerinde gözlemlenen ilerlemeler bu çalışmanın yapmasına vesile olmuştur. Sanat içerikli 

bir müfredatla öğrenim görmek tüm çocukların hakkıdır. Öğrencilerin yaş olarak kritik olan bu 

gelişim dönemleri bir fırsat olarak görülmelidir.  Bu fırsatın sosyal bilgiler dersi açısından nasıl 

kullanılabileceği anlatılmaya ve analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu tür çalışmalar daha büyük 

gruplarla yapılırsa daha kapsamlı sonuçlar elde edilebilir.  
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ON THE USE OF ART BRANCHES IN SOCIAL STUDIES TEACHING 

Introduction 

In Turkey, Visual Arts and music classes as art classes in primary schools are planned and 

implemented one hour a week. Apart from these courses, Turkish and Social Studies courses 

are taught where students can see art subjects. Because of its proximity to literature within the 

branches of art, the Turkish course covers the reach of students in this field. Social studies 

course is very suitable for teaching art in terms of historical science subjects in its content. All 

the art products that mankind has revealed since its first appearance on earth constitute the 

foundations of the knowledge and modern society of Modern Art. Considering that there is 

historical art accumulation in the background of every product we use in modern technology, 

the ability to give past works of art in the content of the Social Studies Course in accordance 

with the subjects can play an important role for the cognitive and social development of 
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students. In the later stages of the article, we discussed how this can be applied with concrete 

examples. 

The second units of Social Studies courses taught in primary schools in Turkey are organized 

under the name of Cultural Heritage. Unit. 5, 6 and 7th although the unit name is always the 

same in class courses, it is different in terms of the subjects it contains. 5th In the content of the 

Cultural Heritage Unit of the class social studies course, students are told about Anatolian and 

Mesopotamian civilizations. Five of the Anatolian Civilizations try to be understood by 

students, while three of the Mesopotamian civilizations are the main materials of the subjects 

described. A historical process of approximately 3000 years from the Early Bronze Age to The 

Late Iron Age is being processed here. 

6th class social studies course Cultural Heritage Unit focuses on pre-Islamic Turkish Culture, 

Central Asian Turkish States, Islamic History, first Muslim Turkish States. In this range, it is 

seen that a historical process of approximately 1500 years is mentioned.  

The content of the Cultural Heritage Unit of the 7th  class social studies course also focuses on 

topics such as Ottoman History, New Age European history. The historical range between these 

subjects covers a period of approximately 600 years.  

A question may also come to mind here. This course will be focused on both the fact that this 

course contains a longer time and the content of the subjects it contains, which can be given 

plenty of examples. Does increasing content not delay the processing of the curriculum? Course 

content 

Method 

Subjects that may be related to art history and works of art that may be related to these subjects 

were pre-selected in the social studies course curriculum. We are here in the 2020/2021 school 

year in 7th  class . We will consider the work done on Class 7/C, which is studied in the 

classroom. Class 7/C, 5th they were subjected to a program that concentrated on the promotion 

of artworks that were the subject of writing from the school year they were in the classroom. 

According to the implementation of this program, the appropriate art works were given to the 

students in detail. The physical conditions of the classroom environment also helped facilitate 

implementation. Having a smart board and general network connection in classrooms was a big 

advantage. All available facilities were tried to be used, as well as parent interviews and 

cooperation with other group teachers. 

Attitude scales were applied to Grade 7 / C students before and after starting art subjects in fifth 

grade. The difference between the results has been observed. Same process 6. It can also be 

done in the 6th grade. Because of the epidemic that occurred in the 7th grade, this study could 

not be conducted that year, as classes were conducted online. 

 In the free painting studies commissioned by the teacher of the visual arts course, it was tried 

to understand the interest of the subjects chosen by the students in the works of art and to 

analyze the degree to which they are reflected in their points of view. Same observation could 

have been done in 6th class, but because of the epidemic. It couldn't be done in the 7th grade.  

Works of art to be introduced to students are pre-determined. Their introductions, assignments, 

giving as a project subject, asking as a written question, and the results obtained form the 

essence of the study. The results obtained in this study were given and tested as project 

assignments. 
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Result and Discussion 

Tested group we had just met in the first of the attitude scales that we did in 5th and 7th grades. 

This situation showed the results of the student's previous life against the course in the attitude 

scale 1 application. In this application, we observe from Table 9 that the attitude of the class 

towards the lesson is neither very negative nor very positive. In the second attitude scale applied 

at the end of the unit, table 10 shows the change in perspective in positive meaning towards the 

course. This practice in the 6th grade shows that the attitude towards the lesson has improved 

further. 

In the free painting Study conducted in the Visual Arts course, the focus was also on how 

students interpret the works of art that they see aesthetically. This study was not implemented 

in the 7th grade. But the results obtained in both 5th and 6th grades reveal that works of art have 

taken an important place in the world of children. In 5th of grade this practice study. At the 

beginning of the year, students do not draw work with art content in their freelance painting 

work, but they reflect this on their paper with increasing interest as they see art content subjects 

in class. 

In our study, the question we were looking for was how much the curriculum with art content 

could contribute to students ' cognitive and social development, as well as how it would affect 

their attitude to the lesson. It was observed in the analysis results that positive gains were 

achieved from the point of view of students in all the question titles we were looking for answers 

to. In particular, the progress observed in the cognitive development of students was 

instrumental in writing this text. 

We've had maybe hundreds of moments where we haven't analyzed or kept records outside of 

the situations tested here.  In our course or extracurricular dialogues, we tested cognitive 

development in students. In addition, the development in establishing a cause - and-effect 

relationship, the development in connecting with previous topics, and the development in 

understanding what you read and see were noteworthy. Progress in ensuring the connection of 

course subjects with life, development in social communication, and development in a sense of 

cooperation have also not escaped the eyes. Although it is not tested as an analysis, we have 

observed that progress has been made in many areas, such as taking responsibility, feeling 

confident, connecting with nature, and developing a sense of tolerance. 

I hope our work is taken seriously. All children have the right to study with an arts curriculum. 

This period of development in students should be seen as an opportunity. 
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OYUN TEMELLİ ETKİNLİKLERİN, FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN 

ADAYLARININ ASTRONOMİ BAŞARILARINA, ASTRONOMİYE 

YÖNELİK İLGİ VE TUTUMLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

 

Şeyhmus ACER, Yüksel ÇEKBAŞ 

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmenliği bölümünün üçüncü sınıf müfredatında yer alan 

astronomi dersinde kullanılan oyun temelli etkinliklerin, astronomi dersi alan fen bilgisi 

öğretmen adaylarının astronomiye yönelik akademik başarıları, astronomiye yönelik ilgi ve 

tutumları üzerine etkisini incelemektir. Yarı deneysel desene göre tasarlanan ve seçkisiz 

olmayan örnekleme yöntemi ile yürütülen bu araştırma, Denizli ilinde bulunan Pamukkale 

Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda öğrenim görmekte olan 

ve astronomi dersine kayıtlı üçüncü sınıfta bulunan 50 fen bilgisi öğretmen adayı ile 

gerçekleştirilmiştir. Nicel araştırma yöntemi kullanılan bu çalışmada, iki şubeden oluşan 

üçüncü sınıfın bir şubesi deney grubu diğer şubesi ise kontrol grubu olarak atanmıştır. 25 

öğretmen adayından oluşan deney grubu ile oyun temelli etkinlikler gerçekleştirilirken, 25 

öğretmen adayından oluşan kontrol grubunun dersleri ise mevcut astronomi müfredatı 

doğrultusunda işlenmeye devam edilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmanın başında ve 

sonunda her iki gruba da Astronomiye Yönelik Akademik Başarı Testi, Astronomiye Yönelik 

İlgi Ölçeği ve Astronomi Tutum Ölçeği ön test ve son test şeklinde uygulanmıştır. Toplanan 

verilerin istatistiksel analizi için SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) programı 

kullanılmıştır. Araştırmanın alt problemlerinin çözümlenmesinde Mann-Whitney U, Kurtosis-

Skewness ve Bağımsız Gruplar t-testlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına 

bakıldığında, deney ve kontrol grupları arasında söz konusu değişkenlerin hepsinde istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ancak söz konusu değişkenlerin tümünde deney 

grubundaki puan artışı, kontrol grubundaki puan artışından daha yüksek çıkmıştır. Bu 

araştırmada dikkat çeken bir diğer konu ise kontrol grubu öğrencilerinin tutum puanlarında 

düşüş yaşanmasına karşın deney grubu öğrencilerinin astronomiye yönelik tutum puanlarında 

artış yaşanmıştır. Buradan hareketle derste oyun temelli etkinliklere yer verilmesi derse karşı 

ilgi, tutum ve başarıyı arttırmada etkili olduğu sonucuna ulaşılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Oyun temelli etkinlik, astronomi, fen bilgisi eğitimi, ilgi, tutum, akademik 

başarı 

 

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF GAME-BASED ACTIVITIES ON 

SCIENCE TEACHER CANDIDATES' ACHIEVEMENT IN ASTRONOMY, 

INTERESTS AND ATTITUDES TOWARDS ASTRONOMY 

Abstract 

The aim of this study is to examine the effects of the game-based activities used in the astronomy 

course in the third grade curriculum of the science teaching department on the academic 

achievements, interests and attitudes towards astronomy of the pre-service science teachers 

who take astronomy courses. This research, which was designed according to the quasi-

experimental design and carried out with the non-random sampling method, was carried out 

with 50 pre-service science teachers in the third grade registered in the astronomy course and 

studying at Pamukkale University, Faculty of Education, Science Education Department in 
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Denizli. In this study, in which the quantitative research method was used, one branch of the 

third class consisting of two branches was assigned as the experimental group and the other 

branch was assigned as the control group. While the game-based activities were carried out 

with the experimental group consisting of 25 teacher candidates, the lessons of the control 

group consisting of 25 teacher candidates continued to be taught in line with the current 

astronomy curriculum. As a data collection tool, at the beginning and end of the research, 

Academic Achievement Test for Astronomy, Interest for Astronomy Scale and Astronomy 

Attitude Scale were administered to both groups as pre-test and post-test. SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) program was used for the statistical analysis of the collected 

data. Mann-Whitney U, Kurtosis-Skewness and Independent Groups t-tests were used to solve 

the sub-problems of the research. Considering the results of the study, no statistically 

significant difference was found between the experimental and control groups in all of the 

mentioned variables. However, the score increase in the experimental group was higher than 

the score increase in the control group in all of the mentioned variables. Another remarkable 

issue in this study is that although the attitude scores of the control group students decreased, 

the experimental group students' attitude scores towards astronomy increased. From this point 

of view, it can be concluded that including game-based activities in the lesson is effective in 

increasing interest, attitude and success towards the lesson. 

Keywords: Game-based activity, astronomy, science education, interest, attitude, academic 

achievement 

1. GİRİŞ 

Astronomi, gök cisimlerinin yapısını ve hareketlerini inceleyen, elde edilen yeni bilgileri nitel 

ve nicel yönden irdeleyen, yeni gelişmeler ve teknolojiler ışığında güncellenebilen ve 

gelişebilen diğer bilim dalları ile ilişkili olan disiplinler arası bir bilimdir (Düşkün, 2011). 

Gökyüzündeki nesnelerin gözlenebilmesi ve incelenebilmesi, önceden yaşanmış olaylar 

hakkında bilgiler edinilebilmesi ve bu bilgiler ışığında evren ve hayat hakkında yeni bilgilerin 

türetilebilmesi için gözlemler, keşifler, çıkarımlar ve deneyler yapan bir bilim dalıdır (Schaefer, 

1993). 

Üzerinde yaşadığımız gezegenden evrenin en uzak noktalarına kadar gözlem yapabilme imkanı 

sağlayan astronomi bilimi; yunanca gök cismi anlamına gelen “astron” ile kanun ve tayin etmek 

anlamına gelen “nomos” kelimelerinden türemiştir (Düşkün, 2011). Astronomi biliminin 

doğuşu, insanların mevsimleri daha önceden bilmek istemesi yani takvim bilgisine ihtiyaç 

duymasıyla ilişkilidir (Unat, 2003). M.Ö. 4000’lerden başlayarak günümüze kadar doğa ve 

insan ilişkisinin merkezinde yer alan astronomi bilimine çok sayıda bilim insanı, filozof, 

düşünür ve mucit katkı yapmıştır. Matematik, fizik, biyoloji, kimya, coğrafya ve yer bilimleri 

ile bağlantılı olan astronomi bilimi, yüzyıllarca süren yer merkezli evren anlayışından 

Copernicus devrimiyle, Dünya’yı yani “insanı” evrenin merkezi olmaktan çıkarıp büyük bir 

kavramsal dönüşüm yaşamıştır. “Bu dönüşüm büyük ölçüde Rönesans’ın yolunu açmış ve 

bugünlere ulaşılmıştır. İşte bu nedenden ötürü astronomi, evren kavrayışı ile temel bilimlerin 

ara kesitinde yer alan son derece önemli bir alandır” (Koçer, 2002). 

Astronominin doğa ve evren ile ilişkisi, fizik, kimya ve biyoloji bilimlerini de kapsaması fen 

eğitiminde önemli bir yere sahip olduğunu ortaya çıkarır (Kurnaz ve Değirmenci, 2011). Fen 

eğitiminde önemli bir yere sahip olan astronomi, fen bilimlerini kişilere sevdirmek, mantıklı ve 

doğru düşünmeyi etkili kılmak için birçok gelişmiş ülkede eğitimin bir parçası haline gelmiştir 

(Tunca, 2002). Fen bilimleri içerisinde yer alan astronomi konuları, öğrencilerin fen dersine 

olan ilgilerini ve başarılarını arttırmasına rağmen üzerinde çok az durulan bir alandır (Albayrak, 

2016). 
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Astronomi biliminin insan yaşamıyla çok ilgili olması ve disiplinlerarası özelliklerinden dolayı 

eğitim-öğretim programlarında bulunması gerekliliği oluşmuş ve gerek ulusal gerekse 

uluslararası konferanslarda astronomi eğitiminin öğretim programlarında mutlaka bulunması 

gerektiği dile getirilmeye başlanmıştır (Taşcan ve Ünal, 2015). Aklı, mantığı, düşünmeyi etkin 

şekilde geliştirdiği için astronomi eğitimi birçok gelişmiş ülkede önemli bir yer tutmaktadır. 

Aynı zamanda öğrencilere fen bilimlerini sevdirmede ve fen bilimlerine yönelmelerinde 

astronomiden yararlanılmaktadır. Ayrıca astronomi; merak, hayal gücü, keşif ve yaratıcılık 

duygularını geliştiren, fen bilimlerinin anlaşılmasına yardımcı olan bir araç olarak 

kullanılmaktadır (Percy, 1998). Ülkemizde belirlenmiş olan astronomi öğretiminin genel 

amaçlarına bakıldığında fen bilimleri dersinin genel amaçlarıyla çok açık bir şekilde ilişkili 

olduğu ortaya konmuştur (Tunca, 2002). “Buna göre, astronominin fen bilimlerinden kesinlikle 

ayrı düşünülmediği ve bu bilimler ile kişilerin düşünce yapılarına çok yönlü katkı yaptığı, 

dolayısıyla fen bilimleri açısından astronomi biliminin çok önemli bir yeri olduğu görülmüştür” 

(Taşcan ve Ünal, 2015, s.28). 

Astronomi birçok şeyi açıklamak için kullanılabilir. Uygun şekilde öğretilirse, rasyonel 

düşünmeyi ve konunun anlaşılmasını teşvik edebilir. Gençleri bilime ve teknolojiye çekebilir. 

Gençlerin bu alanda kariyer yapmalarını ve halkın bilime olan farkındalığını arttırabilir (Percy, 

2003). Fen bilimleri içerisinde yer alan astronomi, günümüzde önemini giderek arttırmada ve 

bu alanda yapılan çalışmalara devletlerin yanı sıra özel şirketler de dahil olmaya ve büyük 

başarılar elde etmeye başlamıştır. Dünyada uzay ile ilgili büyük başarılara imza atan diğer 

devletler gibi Türkiye’de de astronomiye verilmesi gereken değerin arttırılması ve bu alanda 

nitelikli insanlar yetiştirebilmesi için astronomi eğitimine büyük derecede önem verilmelidir. 

“Oyun, çocuğun dil, sosyal, motor, duygusal ve zihinsel becerilerinin gelişiminde önemli bir 

rol oynamaktadır” (Malta, 2010). Oyun bir eğitim aracıdır (Sevim, 1997). Temel eğitimin bütün 

dallarında hem öğretim metodu hem de öğretim aracıdır. Oyunlar; geleneksel öğretim 

stratejilerini tamamlayan, öğretime enerji veren, yenilikçi düşünceyi ateşleyen, öğretim 

yöntemlerinde çeşitlilik sağlayan, kavramların öğretiminde öğrenciler için daha eğlenceli ortam 

sağlayarak özgüvenlerini geliştiren, öğrencilerin yaratıcı fikirlerini paylaşması için bir platform 

oluşturan, uzun süreli başka becerilere de katkıda bulunarak öğrencilere diğer becerilerini 

geliştirmede cesaret veren, oldukça esnek ve özel pedagojik araçlar olarak eğitimde 

kullanılabilmektedir (Boyle, 2011). Bu tür psikolojik ve sosyal öğrenmenin etkili şekilde 

gerçekleşeceği yer, oyun ortamı ve oyun materyalleri barındıran etkinliklerdir. Bu nedenle oyun 

etkinlikleri bilimsel veriler ışığında yeniden ele alınmalı, gözden geçirilmeli ve çocuğun 

kullanımına sunulmalıdır (Pehlivan, 2016). 

Eğitimde bilginin aktarıldığı geleneksel yöntemden, bilginin oluşturulduğu ve her bireyin 

bilgiyi kendine göre yapılandırdığı yapılandırmacı anlayış yaklaşımına geçilmesiyle birlikte, 

öğrenci merkezli aktivitelerin benimsenmeye ve geliştirilmeye başlandığı görülmüştür. 

Günümüzde bu alanda öğretmenlerin kullanabileceği birçok aktivite bulunmaktadır. Son 

yıllarda eğitim ve öğretimde tercih edilen öğrenci merkezli aktivitenin; bireyin fiziksel, zihinsel 

ve ruhsal olarak gelişimini destekleyen oyun aktiviteleri olduğu görülmektedir (Torun ve 

Duran, 2014). Akandere (2003), eğitimde temel amacın, öğrencilerin deneyimleri sayesinde 

öğrenmesi ve bu öğrenimin gerçekleşmesine aracı olacak olan aktivitenin ise oyunlar olduğunu 

belirtmiştir. 

Eğitimde başarı, ilgi, motivasyon ve kalıcılığın artması için öğrencilerin tüm duyu organlarıyla 

derse katılımlarını sağlamak gerekmektedir. Bir öğrenci ne kadar çok duyu organıyla eğitime 

dahil olursa öğrenme o kadar çok etkili ve kalıcı olur. Bu nedenle öğrencilerin yaparak 

yaşayarak öğrenmeleri gerekmektedir (Torun ve Duran, 2014). Bu bilgilerden yola çıkarak 

oyun temelli etkinliklerin, öğretim ortamlarında kullanılması öğretim sürecine ciddi katkılar 

sağlayabileceğini söyleyebiliriz. Literatürde yapılan çalışmaların bazılarında da araştırmacılar 
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buna benzer görüş bildirmişlerdir (Aksoy, 2014; Boyraz, 2015; Demirer, 2006; Güngörmüş, 

2007; Korkmaz, 2006; Kula ve Erdem, 2005; Malta, 2010; Pekbay, 2017; Yazıcıoğlu, 2017).  

Astronomi eğitiminin istediğimiz seviyelere ulaşabilmesi için öncelikle öğretmenleri en iyi 

şekilde eğitmek gerekmektedir. Ortaokul fen bilimleri dersine giren öğretmenlerin bu konuda 

eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Astronomi uygulamalarındaki 

etkinlikler çoğaltılmalı ve aynı zamanda bu etkinliklerin çocuğun bilişsel, duyuşsal, devinimsel, 

sosyal ve dilsel becerilerini destekleyecek nitelikte olması gerekmektedir. Çocuğu düşündüren, 

sorgulatan, yaratıcılığını ortaya koyan etkinliklere yer verilmelidir. Üniversitelerin eğitim 

fakültesi fen bilgisi öğretmenliği programında öğrenim gören fen bilgisi öğretmen adaylarıyla 

yapılan çalışmalara bakıldığında, oyun temelli etkinliklerin oluşturulması ve uygulanması 

konusunda yeterli çalışmaların olmadığı saptanmıştır. Bu sebepten dolayı bu çalışmada, 

araştırmacı tarafından hazırlanan ve günlük hayatta karşımıza çıkan bazı oyunlardan uyarlanan 

etkinliklerin, fen bilgisi öğretmen adaylarının astronomi başarılarına, astronomiye yönelik 

tutum ve ilgilerine etkisi incelenmiştir. 

2. YÖNTEM 

Bu araştırmada, nicel araştırma yönteminden öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen 

kullanılmıştır. Deneysel desende araştırmacı, sonucu etkileyebileceğini düşündüğü her şeyi 

belirlemek zorundadır ve belirlediği bu değişkenleri kontrol ve deney gruplarına eşit bir şekilde 

dağıtmalıdır (Christensen, 2004). Bunun için rastgele gruplar oluşturulması gerekmektedir. 

Fakat bazı durumlarda ve araştırmalarda grupları rastgele belirlememek mümkün 

olmamaktadır. Grupların rastgele oluşturulamadığı durumlarda yarı deneysel yöntem 

kullanılmaktadır (Kaptan S. , 1998).  

Eğitim araştırmalarının çoğu okul içerisinde gerçekleşmektedir. Okullarda rastgele dağılım 

göstermiş örneklem grubunun bulunmasının güç olması ve araştırmacıların genellikle okul 

yönetiminin kendilerine izin verdikleri gruplarla çalışmak zorunda kalmasından dolayı bu tür 

araştırmalarda yarı deneysel desen kullanılır (Kaptan S. , 1998). Kişilerin gruplara rastgele 

dağıtılması bazı durumlarda imkansız olabildiği gibi bu durum araştırmacı tarafından da 

istenmeyebilir. Bu durumlarda, rastgele dağılımın sağlanmasının gerekli olduğu tam deneysel 

desene alternatif olarak yarı deneysel desen kullanılmaktadır.  

2.1. Evren ve Örneklem 

Bu çalışmanın evrenini, Türkiye’deki üniversitelerde astronomi dersi alan fen bilgisi öğretmen 

adayları oluşturmaktadır. Örneklemini ise, Pamukkale Üniversitesi’nde fen bilgisi öğretmenliği 

programında astronomi dersi alan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde, 

seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden amaçlı örneklemin, ölçüt örneklemi kullanılmıştır. 

2.2. Veri Toplama Araç ve Teknikleri 

Verilerin elde edilmesinde, araştırmacı tarafından oluşturulan “astronomiye yönelik akademik 

başarı testi”, “astronomiye yönelik ilgi ölçeği” ve “astronomi tutum ölçeği” kullanılmıştır. 

2.2.1. Astronomiye Yönelik Akademik Başarı Testi 

Araştırmacı tarafından hazırlanan başarı testi çoktan seçmeli 20 sorudan oluşmaktadır. Her soru 

beş puan değerinde olup, üniversitenin astronomi dersi kazanımlarına uygun şekilde 

hazırlanmıştır. Tablo 3.1’de soruların hangi kazanımlarla ilgili olduğu gösterilmiştir. 
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Tablo 2.1. Akademik Başarı Testi Sorularının Kazanım Doğrultusunda Dağılımları 
Sorular Ders Öğrenme Kazanımları* 

12, 15, 18, 19 1.Astronominin anlamı, temel kavramlar, astronomide birimler; 

astronominin dalları, tarihsel gelişimi. 

18 2.Astronomiye farklı medeniyetlerin katkıları, astronomide 

kullanılan araçlar. 

1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 17 3.Güneş sistemi, geçmişten günümüze güneş sistemi modelleri, 

dünya, ay ve güneşin hareketleri. 

1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 17, 18 4.Keppler yasaları, zaman-takvim-mevsimler, güneş sistemi 

elemanları, yıldızlar, bir yıldız olarak güneş. 

9, 14, 20 5.Gökyüzü koordinat sistemi, takımyıldızları, galaksiler, 

samanyolu galaksisi. 

2, 7, 9, 11, 19 6.Evren ve evrenin yapısı, evrenin oluşumu ve geçmişten 

günümüze evren modelleri. 

*Not: Ders Öğrenme Kazanımları, Pamukkale Üniversitesi’nin resmi internet sitesi 

“https://ebs.pusula.pau.edu.tr/bilgigoster/Ders.aspx?lng=1&dzy=3&br=19&bl=50&pr=13&dm=797&ps=3&dk=

120450&ds=0#ogrKazanimlari” adresinden alınmıştır. 

2.2.2. Astronomiye Yönelik İlgi Ölçeği  

Bu araştırmada öğretmen adaylarının astronomiye yönelik ilgilerini ölçmek için Ertaş Kılıç ve 

Keleş (2017) tarafından geliştirilen beşli likert tipindeki ilgi ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek 31 

maddeden oluşmaktadır. Çalışmada madde havuzu oluşturulurken astronomi konuları göz 

önünde bulundurulmuş ve altı boyut belirlenmiştir. Ancak gerçekleştirilen AFA sonucunda, altı 

boyut olarak belirlenen ölçeğin üç faktör yapısından oluştuğu görülmüştür. Üç faktörden oluşan 

çalışmanın birinci faktörü “popüler astronomi konularına ilgi alt ölçeği”, ikinci faktörü 

“astronomi konularını öğrenmeye ilgi alt ölçeği” ve üçüncü faktör ise “astronomide teknoloji 

ve kariyere ilgi alt ölçeği” olarak adlandırılmıştır. Ortaya çıkan bu üç faktörlü yapı 

incelendiğinde, bu faktörlerde yer alan maddelerin “ilgi” literatüründe yer alan “konu ilgisi”, 

“bireysel ilgi” ve “durumsal ilgi” ile uyumlu olduğu söylenebilir.   

AFA sonuçları ölçekteki 31 maddenin üç faktörde toplandığını göstermiştir. Bu faktörlerin 

toplam varyansa yaptıkları katkı %56,15 olup, faktör yükleri 0,50 ve 0,73 arasında 

değişmektedir. Ölçeğin güvenirliği ile ilgili olarak madde toplam korelasyon katsayıları 

incelenmiş ve Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayına bakılmıştır. Ölçeğin madde toplam 

korelasyon katsayıları 0,51 ile 0,79 arasında olduğu görülmüştür. Ölçek maddelerinin tümü için 

Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0,96 olarak elde edilmiştir. Elde edilen bulgular 

sonucunda astronomiye yönelik ilgi ölçeğinin geçerli ve güvenilir olduğu söylenebilir.    

2.2.3. Astronomi Tutum Ölçeği 

Türk ve Kalkan (2017) tarafından gerçekleştirilen bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin 

astronomiye yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla tutum ölçeği geliştirme, geçerlik, 

güvenirlik ve örnek uygulama çalışmaları yapılmıştır. beşli likert tipi olarak oluşturulan bu 

ölçek 18 maddeden oluşmaktadır. Bu maddelerden 10 tanesi olumlu sekiz tanesi olumsuz 

ifadeler içermektedir. Bu çalışmada ölçek geliştirmek için AFA ve DFA aşamaları 

gerçekleştirilmiştir. Ardından son hali verilen ölçekle örnek bir uygulama yapılmıştır. Her 

aşama birer yıl arayla gerçekleştirilmiştir. 2014 yılında başlayıp 2017 yılında sonuçlanan bu 

çalışmanın tüm aşamaları bir üniversitenin eğitim fakültesinde öğrenim gören fen bilimleri, 

sınıf ve matematik öğretmen adaylarıyla yürütülmüştür. Çalışmaya her aşamadan toplamda 824 

öğretmen adayı katılmıştır.  

Faktör analizleri sonucunda tutum ölçeğinin dört faktörde toplandığı görülmüştür. Birinci 

faktör “astronomi-fen doğa ilişkisi”, ikinci faktör “astronomiye ilgi duyma”, üçüncü faktör 

“uygulamalı öğrenme” ve dördüncü faktör ise “astronominin önemi” olarak adlandırılmıştır.    
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2.3. Veri Toplama Süreci 

2021-2022 eğitim-öğretim güz yarıyılında, Pamukkale Üniversitesi fen bilgisi öğretmenliği 

programında öğrenim gören ve astronomi dersini almakta olan öğretmen adaylarından oluşan 

iki şubeden birisi deney grubu diğeri ise kontrol grubu olarak atanmıştır. Eğitim-öğretimin ilk 

haftasında deney ve kontrol gruplarına “astronomiye yönelik akademik başarı testi”, 

“astronomiye yönelik ilgi ölçeği” ve “astronomi tutum ölçeği” öntest olarak uygulanmıştır. 

Sonraki haftalarda iki şube de müfredatta yer alan kazanımlar doğrultusunda eğitim almışlardır. 

Fakat deney grubuna müdahele olarak, genelde iki haftada bir olacak şekilde oyun temelli 

etkinlikler uygulanmıştır. Etkinlikler bir ders saatini kapsayacak sürede tamamlanmıştır. 

Toplamda yedi etkinlikten oluşan süreç, bir yarı dönem (14 hafta) sürmüştür. Haftalara göre 

etkinlikler Tablo 3.2’de olduğu gibi uygulanmıştır. Etkinlikler tamamlandıktan sonra deney ve 

kontrol gruplarına aynı ölçekler ve başarı testi, sontest olarak uygulanmıştır. 

Tablo 2.2. Etkinlik Takvimi 
Öğrenim Haftası Etkinlik Adı / Açıklama 

1.Hafta Deney ve kontrol gruplarına öntestin uygulanması 

2.Hafta Astronomik Dart 

4.Hafta Astronomik Bulmaca 

6.Hafta Astrotabu 

8.Hafta Kahoot! Astronomi 

10.Hafta Astropoly 

12.Hafta Öğretmenler Yarışıyor 

13.Hafta Astronomi Sanatı! 

14.Hafta Deney ve kontrol gruplarına sontestin uygulanması 

2.4. Oyun Temelli Etkinlikler 

Bu başlık altında astronomi dersine giren fen bilgisi öğretmen adaylarına yönelik uygulanan 

etkinlikler hakkında bilgilere yer verilmektedir. Eğitim-öğretimin ilk haftasında deney grubu 

öğrencileri iki gruba ayrılmıştır. Öğrencilerden kendi gruplarına isim bulmaları istenmiştir. 

Grup isimlerini “süpernova” ve “meteor” olarak belirleyen öğrenciler, kendi gruplarına katkı 

yapmak için tüm etkinliklerde bireysel olarak mücadele etmiştir. 

2.4.1. Astronomik Dart 

İki gruba ayrılmış olan öğrenciler, bireysel olarak tahtaya çıkarak dart tahtasına atış 

yapmışlardır. Dart tahtasında ok, kolay (k), orta (o) ve zor (z) harflerinden hangisine denk 

geldiyse öğrenci o düzeyden bir soruyu soru kutusundan çekerek, tüm sınıfın duyacağı şekilde 

soruyu okumuştur. Soruyu okuduktan sonra, 30 saniyede tek bir cevap hakkı olan öğrenci eğer 

soruya doğru cevap verirse, takımına okun isabet ettiği derecede puan kazandırmıştır. Soruya 

doğru cevap veremeyen öğrenci takımına puan katkısı yapamamıştır. Oyunun sonunda 

atışlardan en çok puan kazanan ve birinci olan takım, bu oyundan 25 puan kazanmıştır.  

Şekil 2.1. Örnek dart tahtası 
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Şekil 2.2. Örnek soru kutusu 

 

 

Şekil 2.3. Uygulamadan bir örnek 

 

 

2.4.2. Astronomik Bulmaca 

Araştırmacı tarafından hazırlanan bulmacalar üç düzeyden oluşmaktadır. Birinci düzey kolay, 

ikinci düzey orta ve üçüncü düzey bulmaca ise zor olacak şekilde düzenlenmiştir. Tüm 

öğrencilere birinci düzey bulmaca verilmiştir. En kısa sürede ve en çok doğru yapan 10 öğrenci 

bir üst turu çıkmıştır. Üst tura çıkan öğrenciler kendi takımlarına beşer puan kazandırmıştır. 

Burada en önemli olan durum, takımlar ne kadar çok kişi ile bir üst tura çıkarsa daha fazla puan 

kazanma şansı elde etmesidir. Üst tura çıkan 10 öğrenciye ikinci düzey bulmaca verilmiştir. En 

kısa sürede ve en çok doğru yapan beş öğrenci final turuna çıkmakla beraber kendi takımlarına 

10 puan kazandırmıştır. Final turuna kalan beş öğrenciye üçüncü düzey bulmaca verilmiştir. 

Final turunda en kısa sürede ve en çok doğru yapan kişi birinci olmuştur. Birinci olan öğrenci 

kendi takımına 25 puan kazandırmıştır. Bu oyunda toplanan puanlar takımların skorlarına direk 

etki etmiştir.  
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Şekil 2.4. Örnek bulmaca kâğıdı 

 

 

Şekil 2.5. Uygulamadan bir örnek 

 

 

2.4.3. Astrotabu 

Günlük hayatta birçok kişinin oynadığı tabu oyununun astronomi terimlerine yer verilmesiyle 

oluşturulan etkinliktir. Kartlara, astronomi bilimine yönelik olan terimler ve astronomiyi 

çağrıştıran kelimeler yazılmıştır. İlk haftadan iki gruba ayrılmış olan takımlara 25’er tabu kartı 

verilmiştir. Takımlardan her bir öğrenci tahtaya çıkıp kendi takımlarına verilmiş olan tabu 

kartlarından birini seçerek, kartta yazılmış olan kelimeyi kendi takım arkadaşlarına bir dakika 

içinde anlatmaya çalışmıştır. Takımlar, kendilerine verilmiş olan 25 karttan ne kadarını doğru 

bildilerse, takım hanelerine o kadar puan kazandırmışlardır. Örneğin; “süpernova” takımı 25 

karttan toplamda 21 kelimeyi doğru bilmiştir ve takım skoruna 21 puanlık katkı yapmışlardır. 
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Şekil 2.6. Örnek tabu kartları 

 

 

2.4.4. Kahoot! Astronomi 

Kahoot!, okullarda ve diğer eğitim kurumlarında eğitim teknolojisi olarak kullanılan oyun 

tabanlı bir öğrenme platformudur. Bu platformda, araştırmacı tarafından oluşturulmuş çoktan 

seçmeli ve doğru-yanlış sorularına, öğrenciler kendi telefonlarından cevap vermişlerdir. 

Tahtaya yansıtılan ekranda soruları gören öğrenciler, kendi telefonlarında sadece şıkların 

sembollerini görmüşlerdir. Her soruya, zorluk derecesine göre süre verilmiştir. Soruya en kısa 

sürede doğru cevap veren kişi, bir sorudan en fazla bin puan kazanmıştır. Her sorudan sonra 

skor tabelasında kendi isimlerini gören öğrenciler, ilk beşte olup olmadığını takip edebilmiştir. 

Oyunun sonunda ilk beşte yer alan kişiler takımlarına şu şekilde puanlar kazandırmıştır: Birinci 

50, ikinci 40, üçüncü 30, dördüncü 20 ve beşinci 10 puanı takımına kazandırmıştır.  

Şekil 2.7. Uygulamadan bir örnek 

 

                                  

2.4.5. Astropoly 

Araştırmacı tarafından monopoly oyunundan uyarlanan bu oyunda, bir platform üzerine 

düzenlenmiş astronomi soruları ve oyun içerisinde yer alan çeşitli ödül ve cezalar yer almıştır. 

İki gruba ayrılmış olan öğretmen adaylarının bu oyundaki amacı, başlangıç noktasından 

başlayarak bitiş noktasına diğer takımdan önce ulaşmaktır. Her öğrenci kendi sırası geldiğinde 

zar atmış ve zarda gelen sayı kadar kendi takımına ait olan sembolü ileri taşımıştır. Sembolün 

geldiği noktada eğer soru varsa, soruyu doğru bilmesi gerekmektedir. Öğrenci soruyu doğru 

bildiğinde olduğu noktada kalmıştır. Fakat soruyu yanlış bilen öğrenciler, sembolün bulunduğu 

bir önceki haneye geri dönmüştür. Bu şekilde bitiş noktasına ilk gelen takım hanesine 50 puan 

kazandırmıştır. 
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Şekil 2.8. Örnek astropoly oyunu 

 

 

2.4.6. Öğretmenler Yarışıyor 

Öğretmenler yarışıyor adlı bu oyun; bir televizyon programı olan “Aileler Yarışıyor” adlı 

yarışmanın, araştırmacı tarafından astronomiye uyarlanmış şeklidir. Astronomi ile ilgili sorular 

100 kişiye sorulmuştur. Her bir soru için en çok söylenen cevaplar sıralanmıştır. Soru sorulan 

100 kişiden ne kadar kişi aynı cevabı vermiş ise o cevabın değeri söyleyen kişi kadar olmuştur. 

Örneğin; “astronomi ile ilgilenen bir bilim insanı?” sorusuna 100 kişiden 24 kişi Galileo cevabı 

vermiş ve yarışmada Galileo cevabının değeri 24 puan olmuştur.  

İlk haftada iki gruba ayrılmış olan öğrencilerden grupları adına yarışmaları için dört kişi 

seçmeleri istenmiştir. Her iki gruptan seçilen dört kişi, takımlarına puan kazandırmak için 

yarışmışlardır. Yarışmada toplamda dört soru sorulmuştur. Her soru için takımlardan birer kişi 

buton masasına gelmiştir. Yarışmayı yöneten kişi soruyu sorduktan sonra, yarışmacılar cevap 

vermek için rakibinden önce butona basmak zorundadır. Örneğin; yarışmayı yöneten kişi “100 

kişiye sorduk dört popüler cevap arıyoruz. Astronomi ile ilgilene bir bilim insanı?” dedikten 

sonra butona ilk basan ve en popüler dört cevaptan birini söyleyen kişi hem takımına puan 

kazandırmış hem de diğer kalan üç popüler cevabı bulmak için takımına cevap verme hakkı 

tanımıştır. Butona ilk basan ve popüler cevaptan birini doğru söyleyen takımın üyeleri, diğer 

üç popüler cevabı bulmak için bireysel olarak cevap vermişlerdir. Cevap verme sürecinde iki 

defa popüler cevabı bulamayan takım cevap verme hakkını doldurmuş ve cevap verme hakkı 

diğer takıma geçmiştir. Diğer takım kalan popüler cevapları doğru bildiğinde, birikmiş olan tüm 

puanları kazanmıştır. Bu kurallarla devam eden yarışmadan takımlar ne kadar puan kazanmış 

ise takımların genel puan tablosuna yazılmıştır.    
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Şekil 2.9. Örnek yarışma formatı 

 

 

2.4.7. Astronomi Sanatı! 

Bu etkinlikte öğrenciler tamamen kendi yetenekleri doğrultusunda yarışma inkanı bulmuştur. 

Bu yarışmada toplamda dört kategori vardır. Bu kategoriler; şiir, resim, şarkı ve fıkra olmuştur. 

Bu dört kategori için takım üyeleri birlikte çalışma yapmıştır. Etkinlik için öğrenciler bir hafta 

önceden bilgilendirilmiştir. Öğrenciler bir hafta içinde yetenekli olduğu alanda hazırlık yaparak 

ve takım üyeleri ile birlikte çalışarak takımları adına yarışmıştır. Yarışmanın amacı; astronomi 

terimlerini içeren, astronomik bilgilere yer veren ve içinde astronomi ile ilgili olan şeyleri 

taşıyan fıkra, şiir, şarkı ve resim yapmaktır. Kategorilerin değeri 50 puan olarak 

kararlaştırılmıştır. Her kategori için takımlar birer çalışma yapmıştır. Yapılan çalışmalar sınıfta 

sunulmuştur. Astronomi ile daha çok bağlantısı olan ve kategoriye ait sanatsal değerleri taşıyan 

çalışmalar yarışmayı kazanmıştır.  

Şekil 2.10. Örnek karikatür çalışması 

 

3. BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan akademik başarı testi, astronomiye 

yönelik ilgi ölçeği ve astronomiye yönelik tutum ölçeklerinden elde edilen bulgular ortaya 

konulacak ve yorumlanacaktır.  

3.1. Astronomiye Yönelik Akademik Başarı Testine Ait Bulgular 

Birinci alt problem olan, “deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test, son test 

astronomi başarı puanları arasındaki değişimde anlamlı bir farklılık var mıdır?” sorusuna yanıt 

bulabilmek için, her iki grubun son test puanından ön test puanlarını çıkardıktan sonra bu farkın 

iki grup arasında anlamlı olup olmadığına bakılacaktır. Anlamlı bir farklılığın olup olmadığına 

bakabilmek için öncelikle verilerin normal dağılıp dağılmadığına bakmak gerekmektedir. 

Parametrik testlerde kullanılan iki bağımsız örneklemli t-testinin uygulanabilmesi için her iki 
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gruba ait olan verilerin dağılımlarının normal dağılım göstermesi gerekmektedir (Baştürk R. , 

2010). Verilerin normal dağılmadığı durumlarda parametrik olmayan (nonparametrik) testlere 

geçiş yapılır (Büyüköztürk, 2010). Ön test ve son test fark puanlarının normal dağılım verileri 

Tablo 3.1’de verilmiştir. 

Tablo 3.1. Akademik Başarı Öntest Sontest Puan Farkının Normallik Verileri 
Gruplar n Kurtosis Skewness 

Deney 25 -.461 -.558 

Kontrol 25 -.837 -.238 

Tablo 3.1’deki deney ve kontrol gruplarına ait basıklık (kurtosis) ve çarpıklık (skewness) 

değerlerine bakıldığı zaman, -1 ve +1 değerleri arasında olduğu görülmektedir. Verilerin 

normal dağıldığını ortaya koyduktan sonra, deney ve kontrol gruplarının öntest ve sontest 

astronomi başarı puanları arasındaki değişimde anlamlı bir farkın olup olmadığına bakmak için, 

parametrik testlerden bağımsız gruplar t-testi uygulanmış ve bu teste ait verilerin sayısal 

değerleri Tablo 3.2’de verilmiştir. 

Tablo 3.2. Akademik Başarı Öntest Sontest Puan Farkına Ait t-testi 
Gruplar n  S t sd p 

Deney 25 30.00 17.56 .831 48 .410* 

Kontrol 25 26.00 16.46    

*p >.05 

Tablo 3.2’deki verilere bakıldığı zaman, deney ( =30.00) ve kontrol ( =26.00) grubu ön test 

ve son test puanları arasındaki fark ortalamalarının deney grubu lehine olduğu görülmektedir. 

Ancak iki grup arasında anlamlı bir farkın olmadığı da görülmektedir (t=.831; p>.05). Deney 

ve kontrol grubunun ön test ve son test akademik başarı puan farkına ait p değeri .05’ten büyük 

olduğu için iki grup arasında anlamlı bir farkın olmadığını söyleyebiliriz (Tablo 3.2).  

3.2. Astronomiye Yönelik İlgi Ölçeğine Ait Bulgular 

İkinci alt problem olan, “deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test, son test 

astronomiye yönelik ilgi puanları arasındaki değişimde anlamlı bir farklılık var mıdır?” 

sorusuna yanıt bulabilmek için, parametrik bir test olan bağımsız gruplar t-testi uygulanması 

gerekmektedir. Bu testin uygulanabilmesi için verilerin normal dağılıp dağılmadığı kontrol 

edilmelidir. Tablo 3.3’te deney ve kontrol grubuna ait astronomiye yönelik ilgi ölçeği ön test 

ve son test arasındaki fark verilerinin, basıklık (kurtosis) ve çarpıklık (skewness) değerlerine 

yer verilmiştir. 

Tablo 3.3. Astronomiye Yönelik İlgi Ölçeği Öntest Sontest Puan Farkının Normallik Verileri 
Gruplar n Kurtosis Skewness 

Deney 25 .267 -.442 

Kontrol 25 .844 .446 

Deney ve kontrol grubuna ait verilerin basıklık (kurtosis) ve çarpıklık (skewness) değerlerine 

baktığımızda, iki grup için de değerlerin -1 ve +1 arasında yer aldığını ve verilerin normallik 

şartına uyduğunu söyleyebiliriz (Büyüköztürk, 2010; Mangiafico, 2016). Bu durumda iki 

bağımsız grup arasındaki değişimin anlamlı olup olmadığını bulabilmek için, bağımsız gruplar 

t-testi uygulanması gerekmektedir. Tablo 3.4’te bu teste ait değerlere yer verilmiştir. 

Tablo 3.4. Astronomiye Yönelik İlgi Ölçeği Öntest Sontest Puan Farkına Ait t-testi 
Gruplar n  S t sd p 

Deney 25 2.16 14.56 .556 48 .581* 

Kontrol 25 .12 11.16    

*p >.05 
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Tabloyu incelediğimizde (Tablo 3.4) deney grubunun ön test ve son test puanları arasındaki 

farkın puan ortalaması ( =2.16), kontrol grubunun puan ortalamasına göre ( =.12) daha yüksek 

olduğunu söyleyebiliriz. Başka bir deyişle, deney grubunun astronomiye yönelik ilgileri, 

uygulamadan sonra kontrol grubundaki öğrencilere kıyasla artış göstermiştir. Ancak deney 

grubu lehine olan bu puan artışının, kontrol grubuna göre anlamlı bir farka sahip olmadığını, p 

değerinin .05’ten büyük olduğuna bakarak söyleyebiliriz (t=.556; p>.05).  

3.3. Astronomi Tutum Ölçeğine Ait Bulgular 

Üçüncü alt problem olan, “deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test, son test 

astronomiye yönelik tutum puanları arasındaki değişimde anlamlı bir farklılık var mıdır?” 

sorusuna yanıt bulabilmek için öncelikle verilerin normal dağılıp dağılmadığına bakmak 

gerekmektedir. Tablo 3.5’te deney ve kontrol grubuna ait astronomiye yönelik tutum ölçeği ön 

test ve son test arasındaki fark verilerinin, basıklık (kurtosis) ve çarpıklık (skewness) 

değerlerine yer verilmiştir. 

Tablo 3.5. Astronomi Tutum Ölçeği Öntest Sontest Puan Farkının Normallik Verileri 
Gruplar n Kurtosis Skewness 

Deney 25 .282 .619 

Kontrol 25 .707 .509 

Deney ve kontrol grubuna ait tutum ölçeği verilerinin basıklık (kurtosis) ve çarpıklık 

(skewness) değerlerine baktığımızda, iki grup için de değerlerin -1 ve +1 arasında yer aldığını 

ve verilerin normallik şartına uyduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda iki bağımsız grup 

arasındaki değişimin anlamlı olup olmadığını bulabilmek için bağımsız gruplar t-testi 

uygulanmış ve bu teste ait sayısal veriler Tablo 3.6’da verilmiştir. 

Tablo 3.6. Astronomi Tutum Ölçeği Öntest Sontest Puan Farkına Ait t-testi 
Gruplar n  S t sd p 

Deney 25 .12 5.47 .737 48 .465* 

Kontrol 25 -1.28 7.77    

*p >.05 

Tutum ölçeğine ait verilere baktığımızda, deney grubuna ait ön test ve son test puan farkının 

ortalamasının ( =.12), kontrol grubuna ait ortalamadan ( =-1.28) daha yüksek olduğunu 

söyleyebiliriz. Ayrıca kontrol grubunun puan ortalaması sıfırın altında bir değere sahip 

olduğunu görmekteyiz. Buradan da anlaşılacağı üzere kontrol grubunun son test tutum puanları, 

ön test tutum puanlarından daha düşük çıkmıştır ( = -1.28). Deney grubunun tutum puanlarında 

artış, kontrol grubunun ise tutum puanlarında düşüş yaşanmasına rağmen bu iki grup arasındaki 

bu puan farkının, anlamlı derecede bir farklılık olduğunu söyleyemeyiz (t=.737; p>.05).  

4. TARTIŞMA ve SONUÇ 

Bu araştırmada, oyun temelli etkinliklerin, fen bilgisi öğretmen adaylarının astronomi 

başarılarına, astronomiye yönelik ilgi ve tutumlarına etkisi incelenmiştir. Bu yüzden deney 

grubunda mevcut astronomi dersi programı ve oyunlarla ders işlenirken, kontrol grubunda 

sadece mevcut astronomi ders programı ile ders işlenmiştir. Deney grubunda yapılan oyun 

temelli etkinler, psikomotor ve duyuşsal özelliklerin yanı sıra daha çok bilişsel özellikler 

üzerinde yoğunlaşmıştır. Bir dönem boyunca devam eden uygulamadan sonra, yapılan analizler 

sonucunda deney ve kontrol gruplarının akademik başarı testleri arasında anlamlı bir farklılığın 

olmadığı görülmüştür. Ancak akademik başarı ön test sonucuna ve akademik başarı son test 

sonucuna baktığımızda her iki testte de deney grubunun lehine anlamlı bir farklılık olduğu 

sonucuna varılmıştır. Bu sonuçtan anlaşılıyor ki; deney grubunun astronomiye yönelik 

akademik başarısı hem ön testte hem de son testte kontrol grubundan daha yüksek ve anlamlı 
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derecede farklı çıkmasına rağmen, ön test ve son test arasındaki fark istatistiksel anlamda 

anlamlı değildir.  

Yazıcıoğlu (2017), yapmış olduğu “oyun temelli etkinliklerin ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin 

akademik başarılarına, fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarına ve tutumlarına etkisi: Işık ve 

ses ünitesi örneği” adlı araştırmasında, akademik başarı ön test ve son test fark puanlarının, 

deney ve kontrol grubu arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna varmıştır. Aynı şekilde 

bu araştırmaya paralel olarak Şahin (2015), oyunlaştırılmış oyun temelli öğrenmenin 

öğrencilerin başarılarına etkisini incelediği araştırmasında, ön test ve son test başarı puanları 

arasında istatistiksel anlamda bir farklılık olmadığı sonucuna varmıştır. 7.sınıf öğrencileri ile 

yaptığı çalışmada oyun tabanlı öğrenme yaklaşımı kullanan Demir (2012), uygulama sonunda 

deney grubunun başarı puanlarının daha yüksek olduğu sonucuna varmıştır. Bu araştırmadan 

farklı olarak Coşkun, Akarsu ve Kariper (2012), oyunlaştırılmış eğitimin öğrencilerin fen ve 

teknoloji dersindeki akademik başarılarının deney ve kontrol grubu arasında anlamlı derecede 

farklılık gösterdiği sonucuna varmışlardır. İlgili literatür incelendiğinde, oyun temelli 

etkinlikler üzerine yapılan araştırmaların büyük bir çoğunluğunda deney grubunun (oyunun 

uygulandığı grup) akademik başarı son test puanlarında artış olduğu görülmektedir. Ancak 

deney grubundaki bu artışın kontrol grubundan anlamlı derecede farklılık gösterdiği 

araştırmaların sayısı çok az olduğu görülmektedir. Sonuç olarak, yapılan bu araştırmanın da 

akademik başarı testi bağlamında literatüre paralellik gösterdiğini söyleyebiliriz.  

Astronomiye yönelik ilgi ölçeğinin veri analizi sonucuna baktığımızda, ön test ve son test 

sonuçları, deney grubunun puan ortalaması kontrol grubunun puan ortalamasından daha yüksek 

çıkmıştır. Aynı şekilde her iki grubun ön test ve son test puan farkındaki değişime baktığımızda 

da etkinliklerin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin puan artışı etkinliklerin uygulanmadığı 

kontrol grubu öğrencilerinin puan artışından daha yüksek çıkmıştır. Başka bir deyişle bu 

etkinliklerin uygulanmadığı sınıfta (kontrol grubu) puan artışı gözlenmesine rağmen bu 

etkinliklerin uygulandığı sınıfla (deney grubu) karşılaştırdığımızda puan artışının daha az 

gerçekleştiğini söyleyebiliriz. İstatistiksel veriler ışığında, bu etkinliklerin uygulanması, 

öğrencilerin astronomiye yönelik ilgilerini arttırmada olumlu yönde sonuçlar verebilecek 

düzeydedir. Literatürdeki benzer çalışmalara bakıldığında; ortaokul yedinci sınıf öğrencilerine 

“durgun elektrik” konusunu eğitsel oyunlar uygulayarak öğretmeye çalışan Gençer ve 

Karamustafaoğlu (2014), bu etkinliklerin öğrencilerin derse ilgilerini arttırdığını ve ilgilerin 

artması sonucu sınıf yönetiminin de kolaylaştığını ortaya koymuştur. Periyodik cetvel ve 

elementlerin tombala oyunu tekniği ile öğretimini konu alan bir çalışma gerçekleştiren Aycan, 

Türkoğuz, Arı ve Kaynar (2002), öğrencilerin sıkılmadıklarına, konuya ilgi gösterdiklerine ve 

çok eğlendiklerine dikkat çekmiştir. Karamustafaoğlu ve Kaya (2013), yansıma ve aynalar 

konusunun öğretiminde kullanmış olduğu koşu tekniğinde de diğer çalışmalara paralel olarak 

öğrencilerin konuya ilgilerinin arttığı görülmektedir. Sonuç olarak, yapılan bu araştırmanın da 

ilgi testi bağlamında literatüre paralellik gösterdiğini söyleyebiliriz.  

Astronomiye yönelik tutum ölçeği puanlarının analiz sonucuna göre deney grubunun ön test 

puan ortalaması kontrol grubunun ön test puan ortalamasından düşük çıkmıştır. Akademik 

başarı testi ve ilgi ölçeği sonucundan farklı olarak, tutum ölçeğinde deney grubunun ön test 

sonucu ilk defa kontrol grubunun ön test sonucundan düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Deney 

grubunun düşük olan tutum puan ortalaması, yapılan etkinlikler sonucunda kontrol grubunun 

tutum puan ortalamasını geçmiştir. Burada dikkat çeken en önemli sonuçlardan birisi de kontrol 

grubunun son test tutum puanı ortalamasının ön teste göre düşük çıkmasıdır. Yani uygulamadan 

sonra deney grubunun tutum puanı artarken, kontrol grubunun tutum puanı ise düşmüştür. 

Benzer araştırmalara bakıldığında, Yazıcıoğlu’nun (2017) oyun temelli etkinliklerin, ortaokul 

altıncı sınıf öğrencileri üzerindeki etkilerine baktığı yüksek lisans tezi çalışmasında da deney 

grubu öğrencilerinin tutum puanlarının, kontrol grubu öğrencilerinin tutum puanlarından 
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yüksek çıktığını ortaya koymuştur. Bu sonuçla birlikte yaptığı uygulamayı, öğrencilerin fen 

öğrenmeye yönelik tutumlarını arttırdığı yönünde yorumlamıştır. Boyraz ve Serin (2016), 

kuvvet ve hareket kavramlarının öğretimi için oyun temelli etkinlikleri kullandığı 

çalışmalarında, öğrencilerin oyunlarla birlikte derse karşı tutumlarının arttığı yönünde bulgular 

ortaya koymuştur. Doymuş, Şimşek ve Bayrakçeken (2004), işbirlikçi öğrenme yönteminin, fen 

bilgisi dersinde akademik başarı ve tutuma etkisini araştırdığı çalışmalarında, uygulamadan 

sonra öğrencilerin derse karşı olumlu yönde tutum geliştirdiğini ortaya koymuşlardır. Sonuç 

olarak, yapılan bu araştırmanın da tutum testi bağlamında literatüre paralellik gösterdiğini 

söyleyebiliriz. Ancak literatürden farklı olarak kontrol grubunun astronomiye yönelik 

tutumlarında olumsuz yönde bir değişim meydana gelmiştir. Son olarak bulgular, literatürdeki 

çalışmaların detaylı bir şekilde incelenmesi ve verilerin istatistiksel analizi sonucunda, 

uygulanan oyun temelli etkinliklerin, öğrencilerin astronomiye yönelik akademik başarılarını, 

ilgilerini ve tutumlarını olumlu yönde etkilediğini söyleyebiliriz. 
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GELENEKSEL SOHBET TOPLANTILARINDAN SIRA GECELERİ, 

GÜNCEL PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ* 

 

Ömer KIRMIZI 

 

GİRİŞ 

Geleneksel sözlü kültürün taşıyıcısı ve bir eğlence biçimi olan sohbet toplantıları, özellikle uzun 

kış gecelerinde insanların bir araya gelerek belirli kurallar çerçevesinde hoşça vakit geçirmesini 

ve toplumsal dayanışmayı sağlayan sosyal bir organizasyondur. 21. yüzyılın getirilerine bağlı 

olarak radyo, televizyon, internet ve telefon gibi kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ve 

ortaya çıkan farklı eğlence sektörleri, geleneksel kültürün icra zeminini zamanla ortadan 

kaldırmaya başlamıştır. Bazı geleneksel yapılar çağın şartlarına uyarlanarak devam ettirilirken 

bir kısmıysa zamanla uygulama dışı kalmaktadır (Atlı, 2018). 

Bugün yurdumuzun çeşitli yerlerinde, yapısal olarak “hareket” ve “sohbeti” esas alan ancak 

daha değişik ad, form ve içerikte yapılan sazlı sözlü, yemekli geleneksel sohbet toplantıları 

bulunmaktadır. “Yaren geleneği”, “kürsübaşı sohbeti”, “sıra gecesi”, “barana sohbeti”, 

“gezek”, “cümbüş”, “kef ya da keyif” ve “erfene/arifane/arfene” bu toplantılardan birkaçı olup 

“sıra geceleri” geleneksel sohbet toplantıları içerisinde önemli bir yer teşkil etmektedir (Gönel 

Sönmez  & Öger, 2019). 

Bireyin ve toplumun çeşitli iç ve dış etkenlerin tesiriyle kısa, orta ve uzun vadede; ekonomik, 

kültürel, siyasî yapılarında değişim geçirmesi hayatın bir realitesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu değişimin hızı toplumların iç yapısı ile ilgili olduğu kadar son yıllarda küreselleşmenin 

etkisiyle dışarıdan gelebilecek etkilere açık bir hale dönüşmüştür. Yerelde “Kültürümüz elden 

gidiyor!” cümlesi ve bu ifadenin ürettiği kaygı ya da motivasyonla değişim karşısında reddedici 

bir tavır alma ihtiyacı hisseden insanoğlu, muhtemel kültürel çatışma alanlarına zemin 

hazırlamaktadır. Kavram olarak “toplum yapısında meydana gelen bir nitelik ve nicelik 

farklılaşması” (Türkkahraman, 2010) olarak tanımlanan değişim; teknoloji, eğitim, inanç ve 

değerler, aile, ekonomi, din gibi farklı alanlardaki kabullerin dönüşmesini de içermektedir. 

Küreselleşme başta olmak üzere kitle iletişim araçları, turizm sektörü, yabancı dil eğitim ve 

öğretimi, çeviri faaliyetleri, ithalat ve ihracat faaliyetleri, sanat dalları ve sanat elçileri (Ünalan, 

2010) gibi faktörler kültür değişimini tetiklemektedir. Kültürel değişme yenilik ile başlar. 

Yenilik ise yayılma, keşif, deneme veya buluş yoluyla oluşabilir. Topluma gelen yeni öğe aynı 

işlevi gören kültür öğesinin yerini almaya çalışır. Eğer yeni öğe daha fonksiyonel ise eskisinin 

yerini alır. Yeni öğe zamanla toplumsal kültürel yapıdaki diğer öğeler ile bütünleşmeye çalışır. 

Yaşanılan bu süreç kültürel değişim sürecidir (Sümbül, 2005). 

Bu çalışmaya konu olan sıra gecesi geleneği, Şanlıurfa müzik kültürünün ayrılmaz bir 

parçasıdır. Başlangıcı ile ilgili kesin bilgiler bulunmamakla birlikte kökeninin fütüvvet ve ahilik 

oluşumlarına dayandığı düşünülen sıra gecesi geleneği; icra özellikleri, işlevleri ve diğer 

bağlam unsurlarıyla çok katmanlı bir folklor olayıdır. Sıra gecesinin de içinde bulunduğu 

geleneksel sohbet toplantıları, UNESCO tarafından 2010 yılında Somut Olmayan Kültürel 

Mirasın Korunması Hükümetler Arası V. Olağan Komite Toplantısı’nda “İnsanlığın Somut 

Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi”ne kaydedilmiştir 

(https://www.unesco.org.tr/Home/AnnouncementDetail/4586). 

                                                 
* Bu çalışma “ III. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu”nda sunulmuş (ISASEC 

2022) “Değişim ve Dönüşüm Ekseninde Sıra Geceleri” başlıklı sözlü bildirinin genişletilmiş hâlidir. 
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Kitle kültürünün, kültür endüstrisinin (Adorno, 2012) bir parçası olarak değişip dönüştürülerek 

yeniden sunulması bağlamında sıra gecesi geleneği de büyük bir değişim geçirmiş, bu gecelerin 

otantik zemini ortadan kalkmak üzeredir. Bu durumun ortaya çıkmasında konut tiplerinin 

değişmesi, kentleşme, turizm, müzik kayıt cihazlarının çeşitlenmesi gibi nedenler sayılabilir 

(Kırmızı, 2021). 1990’lı yıllardan itibaren, geleneksel bağlamları dışında yeniden kurgulanarak 

medyatik ve ticarî amaçlarla sergilenen sıra gecelerinin mevcut durumu gerek akademik 

mahfillerde gerekse de yöre kamuoyunda çeşitli tartışmalara konu olmuştur. Bu geleneğin 

icracıları ve uygulayıcıları kadar sıra gecesi üzerine yıllarca araştırma yapan yerel araştırıcılar 

ile bilim adamları sıra gecelerindeki değişim ve dönüşümün “sınırları” üzerinde tartışmaktadır. 

Bir geleneğin “ürün merkezli” mi yoksa “süreç merkezli” mi düşünülerek ve otantik formunu 

koruyarak yerelden ulusala, ulusaldan da küresele aktarım yoluyla yaşatılması meselesi 

günümüz halkbilimcilerinin tartıştığı problemlerden biridir. Biz de bu çalışmamızda sıra 

gecelerinin yapısı, icrası, mevcut durumu üzerinde durduktan sonra konuyla ilgili önerilerde 

bulunacağız. 

1. Şanlıurfa Müzik Kültürü 

Şanlıurfa’da müzikle ilgili ilk bulgular milattan önceki dönemlere kadar uzanır. Hilvan ilçesi 

Kantara köyünde yapılan “Nevali Çori” kazılarında bulunan MÖ 7000 tarihine ait bir kap 

parçası üzerinde dans sahnesi tespit edilmiştir. Yine yöredeki Titriş köyü kazılarında elde edilen 

MÖ 3000 yıllarına ait kireç taşından yapılmış, keman tipi stilize edilmiş bir insan figürü 

bulunmuştur. Bahsedilen buluntular günümüzde Şanlıurfa Müzesi’nde sergilenmektedir 

(Akbıyık, 2006). Nevali Çori dışında Birecik ilçesinde bulunan Fıstıklı Höyük başta olmak 

üzere Harran Höyük, Haleplibahçe, Guzana (Tel Halaf) ile çevre bölgelerdeki buluntular (Önal, 

2019) yoluyla Şanlıurfa’da müzik kültürüne dair tarihi gerilere götürmek mümkündür. 

Yöredeki sosyokültürel hayatı şekillendiren önemli unsurlardan biri olan müzik kültürünün 

Osmanlı Devleti döneminde şekillendiğine dair halk arasındaki yaygın kanaat şudur: Osmanlı 

Devleti döneminde saraydan herhangi bir sebeple gönderilen müzisyenlerin Urfa, Elazığ 

(Harput), Kerkük gibi yerlere dağılarak bu bölgelerde müzik kültürünü geliştirdiklerine 

inanılmaktadır (Kırmızı, 2021). 18. ve 19. yüzyıl Osmanlı idaresindeki Şanlıurfa’da musikinin 

ve şiirin ileri düzeyde olduğu dönemdir. Günümüze kadar gelen anonim halk müziği eserlerinin 

birçoğu bu dönemden kalmadır. Özellikle bu dönemlerde gazel biçiminde yazılmış şiirler 

zengin ezgilerle divan tarzında uzun havalar olarak okunmaya başlanmıştır (Akbıyık, 2006). 

Yörede musikiye tamamen birinci planda yer vermesiyle Mevlevilik, diğer tarikatlardan daha 

fazla güzel sanatlara eğilmiştir. 1725-1925 yılları arasında faaliyetini sürdüren Urfa 

Mevlevihânesi'nde icra edilen tasavvuf musikisinin Urfa halk müziğine önemli etkileri olmuş 

ve bugünkü halk müziğinin temellerini oluşturmuştur, diyebiliriz. Tasavvuf musikisine ait 

repertuarın içinde okunan ilahi, nefes ve kırık havalar için Şanlıurfa'da "çifte" deyimi 

kullanılmaktadır. Yine bu repertuarın içinde münacat, naat, mersiye, kaside, ve gazel gibi "tek" 

(solo) okunan eserler de vardır ( https://www.turkuler.com/thm/sanliurfa.asp). 

Urfa halk müziği; ezgilerindeki müzikalite, söz zenginliği, eser sayısı kaliteli ve sistemli 

icrasıyla Türk halk müziği içinde seçkin bir konuma sahip olmuş ve bu özelliklerinden dolayı 

Urfa’ya açık konservatuar gibi çok güzel bir benzetme izafe edilmiştir (Altıngöz, 2011). 

Ülkemizde folklor disiplininin müjdeleyicisi olarak kabul edilen ve folklorun ilk üç makalesi 

olarak da bilinen makalelerden biri olan “Folklor-Folk Lore” adlı makalede Rıza Tevfik’in, 

Urfa müzik kültürünü de yansıtan şu satıları dikkate şayandır: Hapishane-i Umumi’de bir gece 

bir türkü dinlemiştim. Berrak ve yüksek bir sesle söyleniyordu; Urfa ağzı diye maruf olan o 

gamgin eda-yı musiki, o sözlere –tarifi müşkil- bir füsun-ı tesir veriyordu. Uzaktan işittiğim bu 

türkünün mısraları arasında sıkı bir rabıta hissetmedim; fakat o rabıtasız cümlelerin arasında 

muzmer olan manayı tamamiyle telâkki edebildim (Oğuz, Ekici vd., 2012). 
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Halk arasında yaygın olan “Urfa’nın eşekleri bile makamla anırır.” sözü yöre insanının müziğe 

doğuştan yetenekli olduğunu ifade etmek için kullanılmaktadır. Şehir merkezinde veya taşrada 

dünyaya gözlerini açan bir çocuk, kendisini makam ve usul bakımından zengin bir müzikal 

ortamda bulur. Kına, düğün, asbap gecesi, bayram, oda toplanması, dağ yatısı, sıra gecesi gibi 

ortamlar bu müzikal bilginin pekiştiği ve süreklilik kazandığı icra ortamlarıdır (Kırmızı, 2021). 

Müziğin hayatın ayrılmaz bir parçası olarak değer gördüğü Şanlıurfa’da Türkiye ve dünya 

çapında ün yapmış birçok müzisyen yetişmiştir. Bu bağlamda geleneksel Urfa müziğini 

geçmişten günümüze taşıyan Tahir Oturan (Mukim Tahir), Hamza Şenses (Kel Hamza), Bakır 

Yurtsever (Bekçi Bakır), Cemil Cankat, İzzet Delioğlu (Demir İzzet), Mahmut Güzelgöz 

(Tenekeci Mahmut), Şükrü Çadırcı (Şükrü Hafız), Hamit Belli (Hamit Hafız), Ahmet Uzungöl 

(Ahmet Abe), Halil Uzungöl (Halil Hafız), Cülhe Hafız, Şevki Hafız, Mustafa Şahin, 

Karaköprülü İsmail, Akif Hoca, Bedih Yoluk (Kazancı Bedih) gibi birçok usta sayılabilir. 

Ayrıca halk müziğinde Nuri Sesigüzel, Ahmet Cankat, Yavuz Topçu, Kadir Sema, Seyfettin 

Sucu, İsmail Badıllı, Dündar Yıldız, Halil Kendirli, Hasan Temel, Ahmet Karaoğlan, Halil 

Yıldırım, Mahmut Coşkunses, Mustafa Taşçı, Mehmet Delioğlu, Çetin Özdemir, Mustafa 

Savaş, Mehmet Güçlü, İbrahim Yeşildağ, Ali Ayhan, Mahmut Tuncer, Zekeriya Ünlü, Güler 

Işık, Münevver Özdemir, Müslüm Gürses, Mehmet Özbek, İbrahim Tatlıses Urfa topraklarında 

yetişmiş yüzlerce ses sanatçısından sadece birkaçıdır (Akbıyık, 2011). Adı geçen sanatçıların 

hoyrat, uzun hava, türkü icralarını; yöresel tavırları usta-çırak ilişkisi içerisinde öğrenerek 

müzik bilgilerini pekiştirdikleri en önemli ortamların biri de sıra geceleridir. 

2. Sıra Gecelerinde Yapı 

2.1. Sıra Gecesi Nedir? 

Sıra gecesi geleneği köken itibarı ile menşei tam olarak belirlenemese de Şanlıurfa halk 

kültüründe, özellikle şehir kültüründe, geçmişten beri var olagelmiştir. Bu bağlamda sıra gecesi 

geleneği şehre özgü bir toplantı biçimidir. Sıra gecesi; Şanlıurfa’da kış gecelerinde birbirine 

yakın yaş grubundaki gençlerin veya orta yaşlardaki arkadaş gruplarının, belirlenen gecelerde 

her defasında başka bir arkadaşın evinde olmak üzere sıra ile belirli bir niteliğe ve düzene göre 

yaptıkları toplantılardır (Akbıyık, 2006). Yörede “sıra” “sıra gezmesi”, “sıra gecesi” gibi 

adlarla anılan bu toplantıların fütüvvet ve ahilik oluşumlarıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir. 

Sıra gecelerine dair bilgiler 1927 yılına ait Salname’de “gece sıraları” olarak geçer. Salname’de 

geçen “Kış eğlencelerini gece sıraları teşkil eder. Gece sırası haftada iki veya üç geceye 

münhasır olmak üzere münavebeten ceryan eder.”(Kapaklı, 1998) şeklindeki ifadeler, sıra 

gecesi geleneğinin o dönemde de halk arasında yaygın olduğunu göstermektedir.  

TRT’nin 1976 yılında sıra gecelerinin tanıtımı ile ilgili yaptığı programdan sonra yurt içi ve 

yurt dışından yöreye gelen birçok TV kanalı bu gelenekle ilgili çekim yapmış; “Züğürt Ağa”, 

“Eşkıya” gibi filmlerde sıra gecesi geleneği kendisine yer bulmuş; bazı TV kanalları sıra gecesi 

atmosferinin sahneye taşındığı programlar yapmıştır. Böylece sıra gecesi geleneği bu 

programlar sayesinde yurt içi ve yurt dışında ilgi görmüş, bu programların icrasına yönelik 

taleplerin oluşmasına imkân vermiştir. Bu bağlamda tur operatörleri, yöreye turizm amacıyla 

gelen misafirlere hoşça zaman geçirtmek ve yöre kültürünü tanıtma amacıyla sıra gecesi 

geleneğini de gezi programlarına dâhil etmişlerdir. 

Sıra gecelerinin en önemli hususiyeti katılımcıların diğer insanlarla birlikte uzun süre vakit 

geçirmelerine imkân tanıdığından insanların bu yolla sosyalleşmesidir. Sıra geceleri, yöredeki 

gençlerin saygıyı, adab-ı muaşereti, gelenek ve görenekleri öğrendiği bir yer olması dolayısıyla 

“halk mektebi”; zaman zaman çeşitli kitapların değerlendirilmesi cihetiyle bir “eğitim-öğretim 

müessesesi”; yöre müziğinin, mahallî icra tavırlarının gözlem ve usta-çırak ilişkisi içerisinde 

öğrenildiği bir yer olduğundan “halk konservatuvarı”; yörenin sosyal, kültürel ve eğitime dair 

sorunlarının konuşulduğu bir yer olması hasebiyle de “istişare toplantıları”nın yapıldığı 
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ortamlar olarak da kabul edilir (Akbıyık, 2002). Kaynağı, insanî erdem ve prensipleri 

benimseme ve savunma esasına dayalı, insanların kişilik ve ahlak bakımından yetişmelerini 

amaçlayan bir kurum olan ahiliğe dayanan sıra geceleri; (Özbek, 2010) yemek, müzik, oyun, 

sohbet gibi birçok etkinlik ve doğrudan ya da dolaylı işlevleri ile yöre kültürünün öğrenildiği 

ve sergilendiği ortamlardır. Bu gecelere zengin-fakir, genç-yaşlı, mektepli-alaylı vb. statü fark 

etmeksizin herkes katılabilir. Yöre insanının yanı sıra şehre idari veya bürokratik görevlerle 

gelen vali, kaymakam, emniyet müdürü, milli eğitim müdürü gibi kişiler de kendi aralarında 

sıra grubu oluşturmaktadır.  

Günümüzde medyanın etkisiyle bu gecelerdeki “eğlence” unsurunun diğer faktörleri gölgede 

bırakması, sıra gecelerinin tek boyutlu ve eksik bir biçimde değerlendirilmesine sebep 

olmaktadır. Fakat bu yeni bir durum değildir. Örneğin Şanlıurfa’nın yerel tarihinde Fransız 

işgalinin yaşandığı dönemlerde işgalden kurtuluş için yapılan istişareler, milis kuvvetlerin 

oluşturulması, mahallî direnişin örgütlenmesi sıra gecelerinde gerçekleşmiştir. İşgal kuvvetleri 

zaman zaman bu geceleri denetlemeye geldiklerinde insanların müzik eşliğinde eğlendiklerini 

görünce muhtemel bir direnişin olmayacağına kanaat getirmişlerdir. Dolayısıyla sıra gecelerine 

“Fransız kalmak” yeni bir durum değildir. 

2.2. Katılımcılar ve Hiyerarşik Yapı 

Sıra gecelerinin katılımcıları birbirine yakın yaş ve meslek gruplarından olabileceği gibi farklı 

yaş grubundan kişiler de olabilir. Ancak katılımcıları bir araya getirip onları grup motivasyonu 

çerçevesinde hareket etmeye teşvik eden yaş, meslek, (aynı) mahalle gibi ortak bir unsurun 

olması gereklidir. Örneğin av arkadaşlarının oluşturduğu bir grubun yanı sıra, kuşçulukla 

uğraşan veya Hac arkadaşı olan kişiler de sıra gecesi grubu oluşturabilirler. Hangi motivasyonla 

oluşturulursa oluşturulsun bu grupların dikkat çeken yönü yüz yüze iletişimden kaynaklanan 

sevgi, saygı ve duygudaşlıktır. Öyle ki sıra gecelerinde aynı gruba mensup kişilerin arasındaki 

ilişki samimiyet itibarı ile çok ileridedir. Örneğin sıra gecesi grubundan herhangi birinin 

yaşadığı taziye, düğün, sünnet, hastalık, borçluluk gibi durumlarda diğer grup üyeleri ailenin 

fertleri gibi hareket ederek kendi içlerinde belirledikleri misyonu yerine getirirler. Dolayısıyla 

sıra arkadaşlığı zaman içerisinde dostluğa dönüşür. 

Sıra gecesine katılacak kişilerin ortak bir kültürel paydada buluşmaları, sıranın devamı için 

önemlidir. Yöre kamuoyunda “cemaat adamı” olarak tabir edilen, toplum içinde oturup 

kalkmasını bilen ve katıldığı ortamlarda “hali ve kali1”yle ön plana çıkan kişiler sıra gecelerinin 

aranan simalarıdır.  

Sıra gecelerine katılımcı sayısı en az 7-8 kişi ile başlayıp 15’e kadar çıkabilmektedir. Ancak 

katılımcı sayısı arttıkça sohbetin niteliği düşmekte; ikram, hizmet gibi hususlarda ev sahibine 

külfet binmektedir. Bundan ötürü katılımcı sayısının az olması tercih edilmektedir. Önceki 

bölümlerde ifade edildiği üzere katılımcıların yaş, meslek; mahalle, askerlik veya hac 

arkadaşlığı gibi bir ortak paydanın yanı sıra “fikir yapısı benzeyen” veya “öteden beri hukuku 

olan” kişilerden oluştuğu gözlenmiştir. Geçmişten beri katılımcılar, toplum içinde nasıl 

davranacaklarını öğrenmeleri için çocuklarını da sıra gecelerine götürmüşlerdir. Ebeveynler, bu 

yolla edinilen informal eğitimin yanı sıra çocuklarının da bir “sıra”ya dâhil olmalarını, böylece 

gençlik çağlarında maruz kalacakları alkol, kumar gibi kötü alışkanlıklardan korunacaklarını 

düşünmüşlerdir. Hatta birçok aile çocuklarının maruz kalabileceği sosyal tehlikelere karşı 

çocuklarının bir sıraya dâhil olmalarını teşvik etmiştir. 

Sıra gecesi grubu kurulduktan sonra toplanılan ilk gecede, grubun sevk ve idaresini yapacak bir 

başkan, başkan yardımcısı ve kasa (kalle) seçilir. Ayrıca dönem başında toplantıların yapılacağı 

başlangıç ve bitiş tarihleri, hangi sıklıkla yapılacağı, cezalar gibi durumlara da karar verilir. 

                                                 
1 Tavır ve konuşma 
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Başkanın sıra gecesi grubunu temsil etme, sırada disiplini sağlama, grupça alınan kararları 

uygulama, organizasyonu sağlama, sıra arkadaşları arasındaki muhtemel problemleri çözme 

gibi çeşitli görevleri vardır (Akbıyık, 2006). Başkan seçilecek kişinin organizasyon yönü güçlü, 

sözü sayılan ve çevresinde itibar gören biri olmasına dikkat edilir. Başkanın toplantı yapma, 

alınan kararları uygulama veya cezayı uygulama yetkisinden ötürü farklı bir statüye sahip 

olduğu söylenebilir. Başkanın olmadığı durumlarda başkanın bütün görev ve sorumluluklarını 

başkan yardımcısı yerine getirir. 

Kasa olarak seçilen kişi ise toplanan paranın muhafazasını sağlar. Sıra gecelerinde oyun veya 

ceza gibi durumlardan elde edilen paranın yanı sıra grup arkadaşlarının ihtiyaç sahipleri için 

topladıkları paralar da kasa olarak belirlenen kişide durur. Bazen bu para bir yakını vefat eden 

sıra arkadaşlarının taziyesi için de sarf edilebilir. Kasanın seçilmediği durumlarda başkan aynı 

zamanda kasa görevini de yürütür.  

Sıra gecesine geliş genellikle akşam yemeğinden sonra başlar. Herkesin belirlenen saatte sıraya 

gelmesine özen gösterilir. Mazeret belirtmeksizin geç gelenlere ceza kesilir. Sıraya gelenleri ev 

sahibi kapıda karşılar. İçeri giren misafir selam verdikten sonra herkes ona tek tek “Merhaba!” 

der. Gelen kişi de bu “Merhaba!”lara aynıyla mukabele eder. Yöre kültürünün yabancısı 

olanlara garip gelen bu durum gelen misafirin herkesle diyalog içinde olduğunu, kimseyle 

küslük gibi bir durumun olmadığını da belirmek içindir. Eğer evdeki grup çok kalabalık ise 

gelen kişi en sonda “Cemaatınıza merhaba!” diyerek herkesi toptan selamlar. 

Sıra gecelerinde oturma düzeni yöre kültürüne uygun olarak büyükler odanın üst tarafında, 

gençler ve çocuklar kapıya yakın olacak şekildedir. Büyüklerin odanın üst tarafına oturtulması 

onlara gösterilen saygının göstergesidir. Gençler ve çocuklar ise mırra, çay ve diğer ikramları 

yapmada görev aldıkları için kapıya yakın otururlar. 

2.3. Zaman 

Şanlıurfa’da geleneksel sıra toplantıları genellikle gece yapılır (Akbıyık, 2006). Akşam 

yemeğinden sonra başlayan gece, saat 12’ye kadar devam eder. Eğer gece, ev dışında bir handa 

düzenleniyorsa sıra gecesi sabaha kadar devam edebilir. Mevsim olarak ise havaların soğumaya 

başladığı eylül ayında başlayan geceler, nisan ayına doğru havaların ısınmasıyla tatile girer. 

Sıra gecelerinde zaman unsuru, bu geleneğin adına yansıyacak kadar önem kazanmış temel 

yapısal unsurlardan birisi olmuştur.  Sıra gezme deyince öncelikle akla gelen zaman dilimi gece 

ve kıştır (Yılmaz, 2011). Katılımcılar, gün olarak belirli ve kesin bir gün tayin edilmediğini 

ifade etseler de iş hayatındaki tempo ve sonraki günün tatil olmasından ötürü cumartesi 

akşamının çokça tercih edildiğini ifade etmişlerdir. Geçmişte toplanma sıklığı haftada bazen iki 

bazen de üç gün iken günümüzde ailevî ve ekonomik zorluklardan ötürü bir güne düşmüştür. 

Bazı grupların toplanma sıklığını iki haftada veya ayda bire indirdikleri de olmuştur. 

İlkbaharın sonunda havaların ısınmasıyla beraber sıra gecelerine ara verilir. Yaklaşık 3-4 ay 

süren bu ara kışın girmesiyle sona erer. 

2.4. Mekân 

Geçmişte sıra gecelerinin yapılacağı müstakil mekânlar tahsis edilmemiştir. Gecelerin yapıldığı 

mekânlar, zaman kavramıyla da ilgili olarak sınırlı ve belli yerler olmuştur. Geleneksel sıra 

geceleri esas olarak evlerde yapılır. Her hafta bir arkadaşın evinde olmak üzere kişinin evinde 

sıra ile yapılır (Akbıyık, 2006). Geleneksel Şanlıurfa evleri sıra gecelerinin icrasına imkân 

tanıyan bölümlerden oluşmaktaydı. Bu evler, “hayat” adı verilen geniş bir avlunun içinde çok 

sayıda oda ile tandırlık, zerzembe2  adı verilen bölümlerden oluşmaktaydı. Evlerde belirlenen 

                                                 
2 Kiler 



Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar I 

132 

 

bir oda, gecenin yapıldığı mekân olarak belirlendikten sonra o yer “özel mekân” hüviyeti 

kazanır ve bu niteliği gecenin bitimine kadar devam eder. Toplantının mahremiyetine gölge 

düşmemesi için bu mekâna hizmet ve geleneği öğrenme amacıyla alınan erkek çocuklar dışında 

kimse alınmaz.  

Grup üyelerinden evi uygun olmayanlar, sıralarını kiraladıkları han odalarında yapmıştır. Buna 

göre Şanlıurfa’daki tarihî Mençek Hanı, Barutçu Han, Yahudi Hanı, Gümrük Hanı gibi çeşitli 

hanlardan oda kiralanır; bu odalar halı, yastık ve diğer gerekli malzemelerle döşenir; bu 

odalarda bir veya birkaç akşamı sıra gecesi yapılırdı (Akbıyık, 2006). 

Zaman içerisinde kentleşme, konut tiplerindeki değişim, müzik kayıt cihazlarındaki değişim ve 

çeşitlenme (Kırmızı, 2021) gibi sebeplerden ötürü sıra gecelerinin icra mekânları da 

değişmiştir. Özellikle günümüzde eski Urfa evleri işletmeciler tarafından restore edilerek 

konukevi haline getirilmiş; sıra gecelerinin dışında yöresel lezzetlerin sunulduğu, damlarda 

insanların uyuduğu otantik mekânlar haline dönüştürülmüştür.  

2.5. Müzik 

Şanlıurfa’da müziğin gelişmesi ve yaşatılmasında, yeni bestelerin ve sanatçıların ortaya 

çıkmasındaki en önemli faktörlerden biri sıra geceleridir. Sıra gecelerinde müzik, sıra 

elemanlarınca usta-çırak ilişkisi içerisinde icra edilir (Kürkçüoğlu, 2017). 

Sıra geceleri günümüzde, medyanın da etkisiyle, müzikle anılır/görünür olduğu için müziksiz 

sıra gecesi düşünülememektedir. Ancak yörede müziksiz sıra gecesi yapan gruplar da vardır. 

Müzik, gecenin belli bölümünde icra edilir; asıl amaç sohbet etmek, dayanışma, yardımlaşma 

ve paylaşımdır. Esasen sıra gecelerindeki müzik, oyun ve ikramlar temsili unsurlardır; asıl gaye 

sohbettir. 

Sıra geceleri, müziğin makam geleneğine göre icra edildiği meşk yerleridir. Müziğin usta-çırak 

geleneği içinde öğrenildiği-öğretildiği ortamlardır. Müziğin konuşulduğu tartışıldığı bir 

mekteptir. Bu yönüyle sıra gecelerine yörede “halk konservatuarı”da denilmektedir. Mukim 

Tahir, Kel Hamza, Tenekeci Mahmut, Bekçi Bakır, Kazancı Bedih gibi onarca müzik ustası, 

İbrahim Tatlıses, Mehmet Özbek, Seyfettin Sucu, Kadir Sema, Mahmut Coskunses, Mehmet 

Delioğlu, Mahmut Tuncer, Zekeriya Ünlü, Halil Sezgin, Bakır Karadağlı, Halil Altıngöz, Bekir 

Çiçek ve daha pek çok ses sanatçısı bu gecelerde yetişmiştir (Akbıyık, 2020). 

Urfa sıra gecelerinin çok eski dönemlerden beri sürüp gelmesinin, yaşamasının ve büyük bir 

keyifle yaşatılmasının en önemli sürükleyici unsuru ve nedeni müzik ve müzikli yemek 

sohbetlerdir. Her ne kadar müzik icrası gecenin belirli bir bölümünde yapılırsa da yemek faslı 

sırasında yapılan sohbet ve muhabbetlerin ana teması da müzik, makam, çalgı ve eski ustaları 

yâd etme gibi müzikle ilgili konulardır. Başka bir söyleyişle müzik Urfa sıra gecesinin hamuru, 

harcıdır diyebiliriz (Aslan, 2014). 

Şanlıurfa’da türkü, gazel ve hoyrat icrası genellikle rast makamı ile olur. Rast makamının 

seçilmesi, pes sesten başlanması ve daha sonra söylenecek tiz makamlarda sesin rahat kullanımı 

içindir. Rast makamında bir iki türküden sonra rast gazel okunur. Mâhur makamına da 

girilebilir. Tekrar rasta dönülerek bu makam son bulur. İkinci olarak nevruz makamına girilir. 

Arada beşirî hoyrat okunur. Üçüncü sırada hicâz vardır. Meyanı yapıldıktan sonra garip hicaza 

geçilir. İsfahan okunur, mesnevî yapılır. Tekrar hicaza dönülür. Hicâzdan sonra uşşak ve son 

olarak da segâh makamında eserler okunur (Ulusoy, 1980).  Akbıyık’a göre ise sıra gecelerinde 

müzik faslı şöyle ilerler: Geceye rast veya divan makamından başlanarak uşşak, hicâz ve 

gecenin durumuna göre diğer makamlarla devam edilir; kürdî veya rast makamı ile son bulur. 

Bu makamlar icra edilirken o makama göre şarkı veya türkü okunur (Akbıyık, 2006). Ancak 

günümüzde bu makam geleneğinin aynı şekilde devam ettirildiğini söylemek mümkün değildir. 
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Bu durumun oluşmasında grup üyelerinin sahip olduğu müzik/makam bilgilerinin sınırlı olması 

kadar zamanın kullanımı ve katılımcıların taleplerinin de etkili olduğu söylenebilir. 

2.6. Oyun 

Oyun dediğimiz kavram her ne kadar boş zaman, eğlence ya da çocuk kavramları ile anılsa da 

kendi içinde farklı parametreler barındırmaktadır. Bazı bölgelerde oyunlar kültürel, ideolojik 

anlamlar kazanırken bazı toplumlarda da ise politik bir şekil alabilmektedir. Moğolistan’da 

geleneksel eğlence türlerinden olan çok sayıda kültürel oyunun içinde barındıran “Naadam” 

festivali üzerine araştırma yapan Hamayon bu geleneksel oyunların komünist rejimden politik 

anlamlar taşıdığının altını çizmiş, komünist rejim ile birlikte ise milli bayram olarak devam 

ettiğini söylemiştir. Bu da toplum kimliğinin şekillenmesinde kültürel motiflerin, eğlencenin ve 

oyunun önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir (Tayanç, 2021). 

Şanlıurfa sıra gecelerinde de eğlenme amacıyla sessiz sinema, dama, iskambil, tombala, sinek 

oyunu, yüzük-fincan, tolaka gibi oyunlar oynanmaktadır. Bu oyunlar genelde bir iddialaşma 

üzerine oynanır. Kaybeden kişi/taraf ya gruba tatlı ısmarlar ya da sıra kasasına bir miktar para 

koyar. Bu oyunlardan fincan oyunu ters çevrilen fincanların altına saklanmış yüzüğü bulma 

esasına dayanır.  

Tolaka oyunu ise şöyle oynanır: En az 5-6 kişi ile oynanan bir oyundur. Bu oyunun 

oynanabilmesi için iki araç gereklidir. Birincisi, avuç içine sığacak kadar büyüklükte bozuk 

para veya yüzük; ikincisi ise, oyunda ceza alan oyuncunun eline vurmak üzere bükülmüş boyun 

bağı (atkı), havlu veya kemer. İşte bu ceza aletine tolaka denir. Oturan oyuncular iki elini 

birleştirerek ileri uzatır. Ebe, avuç içine saklanacak şeyi eline, ceza aleti tolakayı da koltuğunun 

altına alarak ayağa kalkar. Bu sırada diğer oyuncular ellerini birleştirmiş ve ileriye doğru da 

uzatmış olarak ebeyi beklemektedirler. Ebe, her oyuncunun önünde durarak elini oyuncuların 

birbirine yapışık ellerinin içinden geçirir. Elindeki bozuk parayı oyuncuların ellerine bırakır 

gibi yaparak tüm oyuncuları dolaşır. Ebe, bu işi birkaç defa tekrarlar. Ebe tüm oyuncuları birkaç 

defa dolaşırken, saklanacak olan bozuk parayı kimseye belli etmeden herhangi bir oyuncunun 

eline bırakır. Bozuk para eline bırakılan oyuncu hiç sesini çıkarmaz, renk vermez. Ebenin 

sorduğu herhangi bir oyuncu saklanan paranın kimde olduğunu bilirse ebenin eline ceza aleti 

ile bir tane vurur ve kendisi ebe olur. Yeni ebe de oyundaki yerini alınca oyuna devam edilir. 

Ebenin sorduğu oyuncu, paranın kimde olduğunu bilmezse, bu defa ebe onun eline ceza olarak 

(paranın saklı olduğu oyuncunun söylediği kadar) vurur. Oyuna da yine aynı ebe devam eder 

(Akbıyık, 2022). 

2.7. İkram 

Sıra gecelerinin en önemli bölümlerinden biri de gecenin farklı zamanlarında yapılan 

ikramlardır. Bu ikramları yöredeki yeme-içme kültürünün mükellef bir şekilde sergilendiği 

misafir ağırlamadan ayrı değerlendirmek gerekir. Müzik, sohbet, oyun gibi ikram da bu geceleri 

tamamlayan ve sıra gecelerini farklı kılan yönlerden biridir. 

Sıra gecelerinde, sıraya gelenlere ev sahibi öncelikle sigara ve mırra3 ikram eder. Özellikle ev 

sahibinin elde sararak misafirlere sigara vermesi onlara gösterdiği değerin bir göstergesidir. 

Misafire mırra ikramının da farklı bir bağlamı ve uyulması gereken kuralları vardır. Buna göre 

mırra kulpsuz fincanlarda, fincana az miktarda olacak şekilde misafirler eve geldiğinde ve 

uğurlanmadan önce ikram edilir. Mırra içildikten sonra fincan tekrar ikramda bulunan kişiye 

verilir, fincan asla yere konmaz. Geçmişte fincanı ikram eden kişiye vermeyip yere koyan 

kişilere birtakım cezalar kesilirmiş. Buna göre bu hatayı yapan kişi ya ikramda bulunan kişiyi 

evlendirmeli ya da fincanı altınla doldurmak zorundadır. 

                                                 
3 Acı kahve 
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Sigara ve mırradan sonra gelenlere çay ikramı yapılır. Çayın geç ikram edilmesi sıra 

arkadaşlarının “Yahu bu çayınız Halep’ten mi geliyor!”, “Çay suyunuz yoksa komşudan 

getirelim.” gibi ifadelerle ev sahibine takılmalarına sebep olur. Gecelerde çiğköfte yendikten 

sonra çay ikinci defa ikram edilir (Akbıyık, 2006). 

Sıra gecelerinin vazgeçilmez yiyeceği çiğköftedir. Çiğköfte yoğrulması meşakkatli olsa da hem 

hazırlanması kolay olduğu için hem de grubun bütün üyelerine ekonomik açıdan standart bir 

seviye getirdiği için tercih edilmektedir. Belirlenen ikramların dışına çıkıp daha fazla çeşitle 

misafir ağırlayan kişiler hoş görülmez, bunu yapan kişilere ceza verilir. Bu durum hem imkânı 

olmayanları rencide edeceği için hem de grubun diğer üyelerine de yeni bir masraf kapısı 

açacağı için uygun görülemez. 

Sıra gecelerinde müzik faslı bittikten sonra çiğköfte yoğrulmaya başlanır. Çiğköfteyi iyi 

yoğurmak bir maharettir. Bundan dolayı gruplarda belli kişiler bu görevi yerine getirir. 

Çiğköftenin yenecek kıvamageldiğine kanaat getiren kişi, gruptaki bir kişiye test ettirir ve onun 

da onayını aldıktan sonra sofra serilir. Çiğköftenin yanında genellikle ayran ve bol yeşillik 

sofraya getirilir. Bunlar genelde temini kolay olan marul, salatalık, turp, nane, pırpırım,4 

kuzukulağı, su yarpuzu, tuzık, pendık, tere gibi yörede yetişen yeşilliklerdir. Salata olarak da 

bostana, pırpırım bostanası, koruk salatası ile cacık ikram edilir. 

Genellikle herkes tabağındaki çiğköfteyi bitirir, tabağında çiğköfte bırakmak hem ev sahibine 

saygısızlık olarak algılanır hem de çiğköftenin beğenilmediği anlamını doğurur. 

Sıra gecelerinde standart yemeklerin sunulması eşitlik ilkesinin gereği olarak görülür. Bu 

gecelerde yemeğin ön plana çıkması, sıra gecelerinin amacına gölge düşüreceğinden hoş 

karşılanmaz. Ayrıca böyle bir durum grup üyeleri arasında bir yarışa sebep olacağından israfın 

olması muhtemeldir. 

Sıra gecelerinde çiğköfte ikramından sonra sıra tatlıya geçer. Genellikle sıra gecelerinde tatlı 

olarak yörede kadayıf olarak adlandırılan künefe ikram edilir. Geçmişte künefenin dışında 

şıllık, halbur hurması, peynir helvası, baklava, küncülü akıt5, palıza6, şire gibi mahallî tatlılar 

da ikram edilirmiş. Bu tatlılar evin hanımı tarafından sıra gecesinin gündüzünde yapılırmış. 

3. Sıra Gecelerinde Değişim ve Dönüşüm 

Sıra gecesi geleneği, günümüzde Şanlıurfa il sınırlarını aşmış, Türkiye çapında bilinir hale 

gelmiştir.7 Bu durumun oluşmasında turizm, medya, TV gibi unsurların etkili olduğu 

düşünülmektedir. Özellikle bu geleneğin 90’lı yıllardan itibaren bazı sinema filmleriyle (Züğürt 

Ağa, Eşkıya vb.) “TV show”larında (İbo Show, Mahmut Tuncer Show vb.) kendine yer bulması 

işletmecilerin de dikkatini çekmiştir. Bu bağlamda 1995 yılında ŞURKAV vakfı bünyesinde 

bir müzik ekibi kurulmuştur. Mehmet Nacak, Abdülkadir Karakuş, Naci Yoluk, Bedirhan 

Karadağ, Cemal Deliköse Mehmet Öncel, İmam Karakuş Abdullah Uyanık ve Gazelhan 

Kazancı Bedih’ten oluşan bu müzik grubu Şanlıurfa müzik tarihinde kurulan ilk sıra gecesi 

müzik ekibidir (Akbıyık, 2017). Günümüzde Şanlıurfa başta olmak üzere İstanbul, Ankara, 

İzmir, Mersin, Adana gibi illerde faaliyet gösteren 150’ye yakın sıra gecesi ekibinin olduğu 

düşünülmektedir.8 Bu grupların icra ettiği sıra gecesi her ne kadar yapay bir ortamda (Ekici, 

                                                 
4 Semizotu 
5 Pekmez ve susam kullanılarak yapılan bir tatlı. 
6 Nişasta ve süt kullanılarak yapılan, şekerli ve özel bir boya suyu konularak yenen bir tatlı. 
7 Sıra gecelerinin tanıtımı ile ilgili ilk TV yayını 1971 yılında TRT tarafından gerçekleştirilmiştir. 
8 Aziz Aslan Sıra Gecesi Grubu, Balıklıgöl Saz Grubu, Mehmet Nacak Saz Grubu, Akif Çekirge Saz Grubu, Urfalı 

Kâzım ve Grubu İmam Bakır Ergin Saz Grubu, Ali Akagün ve Dostlar Saz Grubu, Bekir Çiçek Müzik Grubu, Sait 

Emektaroğlu Saz Grubu, Yankı Saz Grubu, Oxford Sıra Gecesi Ekibi, Zekeriya Ünlü ve Arkadaşları Sıra Gecesi 

Ekibi vb. 
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2013) icra edilse de katılımcılar burada gerçekleşen her faaliyetin mahallî ve otantik olduğunu 

düşünmektedir. 

Kültürün sürekliliğinin korunarak değil yayılarak sağlanabileceği (Oğuz, 2019) düşüncesinden 

hareketle sıra gecelerinin gerek il merkezinde kültür endüstrisinin bir parçası olarak ve 

ekonomik gelir elde amacıyla otel, konukevi, restoran gibi işletmelerde sergilenmesi gerekse 

de ülke çapında muhtelif ortam ve amaçlarla sergilenmesi birtakım eleştiri ve endişeleri de 

beraberinde getirmiştir. Yöre kamuoyunda “bozulma”, “dejenere olma”, “yozlaşma”, “eğlence 

metaı haline gelme” gibi argümanlarla eleştirilen sıra gecelerinin mevcut durumu akademik 

mahfillerde de tartışma konusu olmuştur. 

Sıra gecelerinde müzik icra eden ekiplere dair eleştirilerden biri bu ekiplerin müzik bilgilerini 

usta-çırak geleneği içerisinde edinmemiş olmalarıdır. Bu durum da makam geleneğini 

bilmeyen, gazel veya hoyrat okuyamayan icracıların bu gecelerde sahne almasını beraberinde 

getirmektedir. Bu tip gruplarda icracılar meşhur birkaç türkü okuduktan sonra popüler eserleri 

okumakta ve dinleyicilerin taleplerine göre repertuar oluşturmaktadır. Ayrıca bir kapalı mekân 

çalgısı olmayan davulun sebep olduğu gürültü kirliliği ve bunun eşliğinde çekilen halaylar, sıra 

gecelerini insanlar nazarında “vur patlasın çal oynasın” eğlencelerine dönüştürmektedir.   

Turistik amaçlı olarak yapılan sıra gecelerinde gelen misafirlere mırra ikramından sonra bahşiş 

beklenmektedir. Bu durum Şanlıurfa’nın ikram kültürü ve sıra gecesinin otantik kökeni ile asla 

uyuşmamaktadır. Benzer bir durum davulcuların yaptıkları akrobatik hareketler ve sonrasında 

da beklenmektedir. 

Yöre kamuoyunda çokça eleştirilen hususlardan biri de tavana çiğköfte fırlatma olayıdır. 

Çiğköftenin yeme kıvamına gelip gelmediğini güya test eden bu hareket, izleyenler tarafından 

alkışlanmakta ve çiğköftenin tavana yapışması takdir edilmektedir. Ancak sofra ve ikram 

kültürüyle temayüz etmiş bir yörede nimete karşı yapılan bu hareket son derece abes 

karşılanmaktadır. Esasen geleneksel sıra gecelerinin geçmişte evlerde yapıldığı 

düşünüldüğünde böyle bir davranışın gerçekleştirilmiş olması düşünülemez. 

Sıra geceleri başta olmak üzere Şanlıurfa folkloru üzerine yaptığı sayısız çalışmalarla bilinen 

Abuzer Akbıyık’ın önerileri bu bağlamda önem arz etmektedir. Akbıyık, sıra gecelerinin turizm 

endüstrisi ve diğer alanlarda kullanılmasına katılmakla beraber aşağıdaki hususlara dikkat 

edilmesi gerektiğini ifade etmektedir. 

• Otel, konukevi, restoran vb. yerlerde gerçekleştirilen sıra geceleri iki bölümden 

oluşmalıdır. Birinci bölümde geleneksel sıra gecesi ile ilgili misafirlere bilgi verilmeli; 

makam geleneğine uygun olarak Urfa repertuarından türkü, hoyrat ve gazel örnekleri 

sunulmalıdır. İkinci bölümde ise popüler parçalar okunmalı, dinleyicilerin talepleri 

dikkate alınmalıdır. 

• Çiğköfte sahnede yoğrulmamalı, mümkünse ayrı bir bölümde yapılmalıdır. Çiğköfte 

leğenini ters çevirme, tavana çiğköfte fırlatma gibi nimete saygısızlık olarak 

addedilecek işlere asla tevessül edilmemelidir.  

• Sıra gecesi ekiplerinin giydikleri kıyafetler aslına uygun olmalıdır. Bu kıyafetlerden 

gabardin şalvar, nohutlu köynek, kırkdüğme yelek, kuşak, sırmalı puşu, yemeni (annebi 

postal), pazuvent gibi kıyafetlerin aynı zamanda Urfa kurtuluş savaşını gerçekleştiren 

milis kuvvetlerin kıyafeti olduğu unutulmamalıdır. 

• Solistler başta olmak üzere grup üyelerine meslek içi eğitim verilmelidir.  

SONUÇ 

Geleneksel sohbet toplantıları, ülkemizin farklı yerlerinde değişik adlarla varlığını devam 

ettiren, katılımcıların bir araya gelerek sosyalleştikleri ve her bölgenin kendine has kültüründen 
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izler taşıyan toplantılardır. Bölgeden bölgeye farklı adlarla anılan bu toplantıların genel amacı 

sohbet, eğlenme, dayanışma ve yardımlaşmadır. 

Geleneksel sohbet toplantılarından Şanlıurfa yöresine özgü olan sıra gecesi geleneği de bölgede 

yüzyıllardır devam eden bir gelenektir. Özellikle son yıllarda medya, turizm ve sinema sektörü 

sayesinde daha da bilinir hale gelen sıra gecelerinin kültür endüstrisinin bir parçası olarak farklı 

bağlamlarda sunulması çeşitli kaygı ve eleştirileri beraberinde getirmiştir.  

Bir folklor olayının yüzyıllar boyu otantik şeklini koruyarak varlığını devam ettirmesi 

düşünülemez. Bu bağlamda sıra geceleri de büyük bir değişim ve dönüşüm geçirmiştir. Ticari 

kaygılar başta olmak üzere farklı amaçlarla icra edilen sıra gecelerinin değişime açık yönü 

bulunmasına rağmen bu değişimin sınırlarının ortak bir akılla belirlenmesi gerekmektedir. 

Buradaki amaç standart bir icrayı dayatmaktan ziyade özgünlüğü ve yerelliği korumaya yönelik 

bir düşüncenin ürünüdür. Çalışmada sunulan öneriler ışığında sıra gecesi ekiplerinin eğitilmesi, 

sıra gecesi programlarında mahallî unsurların varlığını devam ettirmesi hem yörenin kültür 

turizmi açısından çekiciliğini artıracak hem de sıra gecesi gruplarının uzun süreli varlığına ve 

ticari amaçlarına da hizmet edecektir. 
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ÖĞRETMENLERİN İFŞA (WHISTLEBLOWING) DAVRANIŞI VE 

ÖRGÜT İKLİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA* 

 

Meral BEKLEN ARICI, Muhammet SAYGIN 

 

Özet 

Disiplinlerarası tartışma konusu olan ve bilgi uçurma olarak da ifade edilen ifşa 

(Whistleblowing) davranışı, örgütlerde etik dışı ve yasal olmadığı düşünülen olumsuz 

davranışların örgüt içinden veya örgüt dışından açığa çıkarılması ve ilgililere bildirilmesi 

olarak ifade edilebilmektedir. İfşa davranışının örgütü potansiyel tehlike ve kriz ortamından 

koruyan proaktif bir yaklaşım olduğu düşünülse de ifşanın örgüt içi iklimi olumsuz etkilediği 

durumların varlığından da söz edilebilmektedir. Örgüt iklimi, örgütün diğer örgütlerden 

ayrışmasını sağlayan unsurları kapsamaktadır. Örgüt kültürüne kıyasla psikolojik temellere 

dayanan örgüt iklimi kavramı, örgütte çalışanların davranışlarını şekillendirmesi bakımından 

önem taşımaktadır. Örgütlerin yalnızca rasyonel birer yapı olmadıklarından düşünüldüğünde 

örgüt içerisindeki davranış şekillerinin, inançların, duyguların ve değerlerin oluşturduğu 

örgütsel kültür ve çalışanların algısı sonucu oluşan örgütsel iklim kavramlarının örgüte 

bütünlük kazandırdığı ve kimlik oluşturduğu bilinen bir olgudur. Bu doğrultuda, öğretmenlerin 

görev yaptıkları okullarda karşılaştıkları ifşa davranışı ve ifşanın örgüt iklimine etkilerine 

yönelik olası etkilerinin, bireylerde davranış değişikliği yaratmayı esas alan eğitim-öğretim 

kurumlarında incelenmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, öğretmenlerin ifşa 

davranışı ve örgüt iklimine ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Nitel araştırma deseninin 

benimsendiği bu çalışmada katılımcılar Mersin ili Silifke ilçesinde görev yapan öğretmenlerdir. 

Veriler, Silifke ilçesinde kamu ve özel sektörde görev yapan 30 katılımcıdan yarı 

yapılandırılmış form aracılığıyla birebir görüşme yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. 

Araştırmada, katılımcıların araştırma konusuna ilişkin deneyimlerinden derinlemesine 

yararlanılmasını esas alan olgubilim (fenomenoloji) yöntemi tercih edilerek veriler 

incelenmiştir. Araştırmada, alanyazına katkı sağlamak amacıyla öğretmenlerde ifşa 

davranışının örgüt iklimine etkisi üzerine çıkarımlar yapılması öngörülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel İfşa, Örgüt İklimi, Fenomenoloji 

 

A RESEARCH ON TEACHERS' OPINIONS ON WHISTLEBLOWING BEHAVIOR 

AND ORGANIZATIONAL CLIMATE 

 

Abstract 

Whistleblowing behavior might be expressed as revealing the negative behaviors that are 

considered unethical and illegal in organizations from within or outside the organization and 

reporting them to the relevant people. Although it is thought that whistleblowing is a proactive 

approach that protects the organization from potential danger and crisis environment, it can 

also be mentioned that there are situations that it negatively affects the climate. Organizational 

climate includes the elements that differentiate the organization from other organizations. The 

                                                 
* Bu çalışmanın özeti III. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu Özet 

Kitapçığında yayımlanmıştır. 



Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar I 

139 

 

concept of organizational climate, which is based on psychological foundations compared to 

organizational culture, is important in terms of shaping the behavior of employees in the 

organization. Considering that organizations are not only rational structures, it is a well-known 

fact that the organizational culture formed by the behavior patterns, beliefs, feelings and values 

in the organization and the organizational climate concepts, which are formed as a result of 

the perception of the employees, bring integrity to the organization and create an identity. In 

this direction, it is important to examine the whistleblowing behavior that teachers encounter 

in their schools and the possible effects of whistleblowing on the organizational climate in 

educational institutions that are based on creating behavioral change in individuals. The main 

purpose of this study is to determine teachers' views on whistleblowing tendency and 

organizational climate. In this study, in which the qualitative research design was adopted, the 

participants were teachers working in Silifke, Mersin. The data were obtained from 30 

participants working in the public and private sectors in Silifke district using a one-to-one 

interview method through a semi-structured form. In the research, the data were analyzed by 

choosing the phenomenology method, which is based on the deep benefit of the participants' 

experiences on the research subject. In the research, it was envisaged to make inferences on 

the effect of whistleblowing behavior on the organizational climate in order to contribute to the 

literature. 

Keywords: Organizational Whistleblowing, Organizational Climate, Phenomenology 

 

I. GİRİŞ 

İfşa kavramı, bir örgüt içerisindeki etik dışı davranışların açığa çıkarılması, kötü ve yanlış 

olduğu düşünülen davranışlar ile ilgili bilgi uçurma şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bir 

kurumda kişilerin gönüllülük esası ile herhangi bir zorlama olmadan kuruma zarar verebilecek 

davranışları ihbar etmesidir. Kelime anlamı olarak bakıldığında olumsuz bir durum ve 

ispiyonculuk olarak algılansa da ifşa davranışının temelinde kurum yararını gözetmek vardır ve 

bu nedenle günümüzde pozitif bir kavram olarak algılanmaya başlamıştır. Örgüt iklimi ise; bir 

kurumu oluşturan düşünce ve davranış biçimlerine ait değer ve yargılardır. Kişinin kuruma ait 

beklentilerinin ne derece geliştiğine dair genel bir kanıdır.  

Strader (1993), ifşa kavramının kökeni ile ilgili olarak İngiliz polisinin suçluları ikaz etme ve 

yardım çağırma ile ilgili olarak düdüğünü çalmasıyla ilişkilendirmiş hatta bazı çalışmalarda 

trafik polisi, hakemler, cankurtaranlar gibi görevlilerin düzeni sağlamakla ilgili davranışlarını 

açıklamak için ıslık veya düdük çalındığını belirtmiştir. Bu davranışın arkasında bulunan eğilim 

haber verme, haberdar etme olgusudur. Saygan ve Bedük (2013)’e göre ifşa davranışı 

işgörenlerin etik dışı/yasa dışı olarak algıladıkları durumları gerekli önlemlerin alınabilmesi 

amacıyla ortaya çıkarmaları şeklinde yorumlanmış ve bu davranışın vicdani bir altyapıya sahip 

olabileceğini ifade edilmiştir. Ayrıca örgütlerin çıkarlarını ön plana alarak bireysel çıkarların 

bu sayede göz ardı edilmesi ancak ifşa davranışı esnasında çeşitli olumsuz tutum ve 

davranışlarla da karşılaşılabileceğine değinilmiştir. 

İfşa; içinde bulunduğu kurumu durumdan haberdar etmek amacıyla planlı, bilinçli ve 

sergilenmesi isteğe bağlı davranışlardır (Brower ve Yang, 2004). Çalışanların kurum yetkilisini 

etik dışı davranışların zararlarına karşı bilgilendirmesi yani ifşa etmesi, oluşabilecek yasa dışı 

davranışlara müdahaleyi kolaylaştırmakta ve örgüt iklimini olumlu yönde etkilemektedir 

(Bowen, Call ve Rajgopal, 2010). Çalışanların kurum kültürünü benimsemesi, kuruma zarar 

verebilecek davranışlara karşı tepki oluşturmasına ve bu olumsuz durumları açığa çıkarmasına 

neden olmaktadır (Khorshid, 2017). Kısacası örgüt iklimine zarar verecek eylemlerden 

kaçınmak bireylerin bilgi uçurma davranışına yön vermektedir.  
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Öğretmenlerin ifşa davranışı ile örgüt iklimi arasındaki ilişkiyi inceleyen bu çalışmada 

öğretmenleri ifşa davranışına iten nedenler ve örgüt ikliminin ifşa davranışını ne düzeyde 

etkilediği belirlenmek istenmiştir. Nitel araştırma deseninin benimsendiği bu çalışmada, 

katılımcılar Mersin ili Silifke ilçesinde görev yapan öğretmenlerdir. Veriler, Silifke ilçesinde 

kamu ve özel sektörde görev yapankatılımcılardan elde edilen veriler olgu bilim (fenomenoloji) 

yöntemi tercih edilerek incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre etik dışı veya yasal olmayan 

bir davranışa şahit olanların bir kısmının bu davranışı dikkate alınmama, kayıtsızlık, 

kayırmacılık ve sosyal etkiler nedeniyle ifşa etmekten kaçındığını, bir kısmının da suiistimalin 

önlenmesi, düzenin korunması, eşitliğin sağlanması ve etik davranma gereğiyle ifşa davranışı 

sergiledikleri tespit edilmiştir. 

II. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

İfşa (Whistleblowing), bir kişinin herhangi bir zorunluluğu olmaksızın, yapılan haksızlığın veya 

etik dışı davranışların açığa çıkarılması girişimidir. İfşa sürecinin aşamaları olarak, öncelikle 

etik olmayan ve hukuka aykırı bir davranışa şahit olunduğunda kurumdaki en yetkili kişiye 

başvurma ile başladığı, ardından ifşa davranışında bulunmadan önce durum değerlendirmesi 

yapıldığı ve yakınlarla fikir alışverişinde bulunulduğu, etik dışı davranışın bildirildiği kurum 

yetkilisinin sessiz kalması halinde bu durumu bir diğer yetkili mercilere bildirildiği ve son 

olarak kurum dışındaki yetkililerle iletişim kurulduğu ifade edilmektedir. İfşacı, örgüt kültürü 

altında meydana gelen etik dışı davranışları önleyemeyen, kimliğini gizleyip gizlememe 

konusunda seçim şansı olan ve şahit olduğu usulsüzlükleri gönüllülük esasına bağlı olarak 

aktaran, örgütte çalışan ya da bir zamanlar çalışmış olan kişidir. Yani bunu yapan kişi ya şuan 

örgüt içinde yer alıyordur ya da örgüt bilgilerine önceden ulaşmış örgütle alakadar birisidir. 

Bazı durumlarda etik olmayan davranışların ifşası örgüt içinde kabul görmeyebilir (Trevino ve 

Nelson, 2004; Near ve Miceli, 1985; Akt. Baltacı, 2017). 

Örgüt içerisinde ifşa edilen davranışlar, bilgi uçuran kişi yani ifşa davranışını sergileyen kişi 

tarafından ahlaka aykırı ve yasa dışı davranışlar olarak görüldüğü söylenebilir. Kişinin erdemli 

olması, benimsediği değerler, kuruma bağlılığı, ahlaki düzeyi gibi olumlu gerekçelere ek olarak 

terfi etme isteği, kıskançlık, duruma bağlı nedenler, bireyler arası çatışmalar gibi olumsuz 

durumlar da ifşa davranışının sergilemesinde etkili olabilmektedir (Aktan, 2015). Miceli ve 

Near, (1988) örgüte yeni katılan çalışanların itibar kazanma konusunda daha az istekli 

olduklarını ve karşılaştıkları olumsuz durumdan daha az emin olduklarını; ancak uzun yıllar 

örgütte çalışan bireylerin yanlış uygulamalara karşı daha korumacı olduklarını belirtmiştir. Bu 

nedenle örgüte yeni katılanlar ifşa konusunda teşvik edilmeli, örgütün neleri sakıncalı bulduğu 

doğru bir şekilde aktarılmalıdır. Ayrıca ihbar edilen durum karşısında herhangi bir tehdide 

maruz kalmayacağının garantisi verilmelidir. 

Etik dışı davranışa şahit olan kişi bu olumsuz durumu çalışma arkadaşlarıyla tartışıp, onlardan 

fikir almayı seçebilir. Ayrıca birebir, olumsuz davranışına şahit olduğu kişinin kendisini yaptığı 

yasa dışı ya da etik olmayan davranışlar hakkında uyarabilir (Bayrakçı, 2016). Olumsuz 

durumları açığa çıkarmak; kurumda oluşabilecek yasa dışı faaliyetler ile ilgili bir bakıma önlem 

almak demektir. Sorunlar önlenemez hale gelmeden yetkili kişilere bildirilir. Böylece 

sorunların daha da büyümesinin önüne geçilmektedir. Bu da kurumda etik değerlerin 

gelişmesini ve örgüt ikliminin biçimlenmesini sağlamaktadır (Nisar, Prabhakar ve Torchia, 

2019). 

Yasa dışı faaliyetleri açığa çıkarmanın birey, örgüt ve toplum açısından sonuçları vardır. Birey 

açısından bakıldığında ifşa davranışı sonucu birey ödüllendirilebilir. Örgütsel sonuçlarına 

bakıldığında ise kurum saygınlığının artması, terfi, idari ilişkiler boyutunda kalite artışı 

görülmektedir. Son olarak toplumsal sonuçlarından biri de yasa dışı davranışları engelleyerek, 

bunların önüne geçilmeye çalışılmasıdır (Biçkes, 2018). İfşa mekanizmasının etkili bir şekilde 
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çalışması, yasal olmayan davranışları sergileyen bireyler üzerinde caydırıcı bir etki 

yaratmaktadır (Biçkes ve Toker, 2021). Örgütlerde ifşa davranışının gerçekleşmesi aslında 

bireyin karar verme süreciyle alakalıdır ve bu sürecin iyi bir planlamaya ihtiyacı vardır. İfşa 

davranışını sergileyen birey karşılaştığı olumsuz durumu bildirmeden önce bu duruma yol açan 

faktörlerin boyutlarını detaylıca analiz etmeli, bunun kurum ve birey için zararlarını düşünerek 

hareket etmelidir. Bireye bu noktada ahlaka uygun olan ve uygun olmayan davranışların doğru 

bir şekilde aktarılması önem taşımaktadır. Böylece birey karşılaştığı durumun ahlaka 

uygunluğunu kendisi değerlendirir, bunu yetkili birimlere aktarmasının ya da aktarmamasının 

gerektiğine kendisi karar verir (Aksu, Yılmaz ve Orçan, 2016). 

İfşacının bilgi uçurmayı gerekli görüp görmediği konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesini 

sağlamak, bunu ahlaki bir sorumluluk olarak görmek ve olaya profesyonelce bakmak gerekir. 

Konuşmanın ya da sessiz kalmanın kişisel bir seçim olması bu kararın dışarıdan verilen bir 

karar olmadığını ortaya koymaktadır. İfşacı örgütün çıkarlarını gözeterek doğru bir karar 

verdiğine dikkat etmelidir. Çünkü verdiği karar bazen yanlış olabilir. Bu noktada ifşacının 

yargılama eğilimleri dikkate alınır  (Bouville, 2008). Daha önce yapılan çalışmalar, ifşa 

davranışını gerçekleştiren kişilerin birçoğunun etik dışı davranışlarla karşılaştıklarında bunu 

kurum yöneticisine bildirdikleri için; meslek hayatlarını tehlikeye attıklarını, kafasında bir 

şeyleri kuran, asılsız iddialar ortaya atan bir insan olarak algılandıklarını, özel hayatlarının 

sarsıldığını ve canlarının bile tehlikede olduğu sonuçlarını ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle, 

kurumdaki diğer çalışanların kendilerine yapacakları dışlama ve zorbalık konusunda endişe 

içinde olan bireyler, bulundukları kurumda gözlemledikleri yasa dışı uygulamaları gerekli 

yetkililere anlatma konusunda çekingen davranmaktadırlar (Fettahlıoğlu ve Demir, 2014). 

Huzursuzluk yaratan birey olarak algılanmak, arkadaşlıkların zarar görmesi veya örgüt 

ikliminin konuşmaya uygun olmayışı gibi pek çok neden, ifşa davranışının ortaya çıkmasını 

engellemekte ve olumsuz durumlara karşı sessiz kalınmasını sağlamaktadır (Alper ve Erdem, 

2021). İfşa kavramını açıklamaya yönelik kavramların her biri sorunlara bakış anlamında 

farklılıklar göstermektedir. Kişi, yapılan haksız bir eylem durumunda örgütün daha etik 

işlemesi için ifşa davranışını gerçekleştirir. Burada dikkat edilmesi gereken husus bilgi uçurma 

davranışının örgüt imajına zarar vermemesi için sağlam kaynaklardan, adil bir şekilde 

aktarılması gerektiğidir. Bu durum, örgütte gelişim ve sürekliliğe yardımcı olmaktadır 

(Dasgupta ve Kesharwani, 2010).  

Örgüt iklimi, literatürde sıkça örgüt kültürü kavramı ile karıştırılmakta ve bu durum kavram 

karmaşasına neden olmaktadır. Kültür kavramı, iklim kavramını içine alan kapsayıcı bir 

kavramdır. Örgüt kültürü, genel anlamda daha statik bir anlama sahipken örgüt iklimi, değişim 

gösterebilen dinamik bir yapıya sahiptir. Sosyolojik ve antropolojik altyapısıyla örgütsel kültür, 

psikolojik temelleriyle örgütsel iklim kavramını kapsayıcı bir şekildedir (Karcıoğlu, 2001). 

Oysaki örgüt iklimi, örgüt kültürüne kıyasla daha kısa süreli olmakta ve işgörenlerin 

beklentilerine dayalı bir şekilde oluşan algılarıyla alakalı bir kavram olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Örgüt kültürü ise işgörenlerin davranışlarını ve düşünce yapılarını şekillendiren 

bir kavramdır (Dinçer, 1991). Örgüt iklimi, farklılaşmaya neden olan örgüt üyeleri tarafından 

algılanmış ve süreklilik arz eden özellikleri ifade etmektedir. Örgüte ait bütün özellikleri 

etkileyen kavram iklimdir. İklim örgüte bağlı gelişen motivasyon, üretim-tüketim, kar-zarar 

dengesi vb. gibi kavramlar üzerinde belirleyici rol oynamaktadır. Örgütün amaçlarına ulaşması 

bakımından ve örgütün gelişimine katkı sağlaması açısından iklimden yararlanılabilir. 

Karşılıklı güven duygusunun ve huzurun olduğu bir ortamda çalışanlar ve örgütün yöneticileri 

birbirlerine karşılıklı fayda sağlamaktadır (Karadağ, Baloğlu, Korkmaz ve Çalışkan, 2008). 

Örgüt içerisinde çalışanlar, belli kurallar içerisinde, ortak bir payda da buluşmak amacıyla 

toplanırlar. Çalışanların istekli oluşu, işe karşı geliştirdikleri tutum ve bu doğrultuda ortaya 

çıkan davranışları işyeri ortamını olumlu ya da olumsuz yönde etkilemektedir. Örgüt içerisinde 
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çalışan kişinin gerçekleştirmiş olduğu herhangi bir davranışı; örgütte yer alan çalışanları hem 

etkilemekte hem de çalışanların davranışlarından etkilenmektedir. Bu açıdan bakıldığında örgüt 

içerisinde çalışanlar, yaşanan her türlü olayın gerçekleşmesinde başrole sahiptir. Bu bileşenlere 

bağlı olarak örgüt iklimi kavramı ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan atmosfer ise kişinin duygu, 

düşünce ve güdülenme sürecini yakından etkilemektedir (Gök, 2009). Örgüt ikliminin olumlu 

olması, çalışanların işe bağlılığını arttırmakta, aynı zamanda güdülenme ve moral açısından 

katkı sağlamaktadır. Örgütte çalışanların sadakat duygusuyla etkileşim içerisinde olması, o 

örgütü performans açısından ileriye taşımakta ve örgütün ayakta kalmasını sağlamaktadır 

(Halis ve Uğurlu, 2008). 

III. YÖNTEM 

Nitel araştırma deseninin benimsendiği bu çalışmada katılımcılar Mersin ili Silifke ilçesinde 

görev yapan öğretmenlerdir. Veriler, Silifke ilçesinde kamu ve özel sektörde görev yapan 30 

katılımcıdan yarı yapılandırılmış form aracılığıyla birebir görüşme yöntemi kullanılarak elde 

edilmiştir. Araştırmada, katılımcıların araştırma konusuna ilişkin deneyimlerinden 

derinlemesine yararlanılmasını esas alan olgubilim (fenomenoloji) yöntemi tercih edilerek 

veriler incelenmiştir. Veriler, birebir görüşme yöntemi tercih edilerek her bir katılımcıyla 

yapılan görüşmelerden anket formu vasıtasıyla elde edilmiştir. Katılımcılara yöneltilen açık 

uçlu sorular yardımıyla ifşa ve örgüt iklimi konusunda görüşleri ve deneyimleri elde edilmek 

istenmiştir. Araştırma sürecinde çalışma evreni yani anakütle Silifke ilçesinde görev yapan 

öğretmenlerdir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü verilerine göre 600 civarı öğretmen görev 

yapmaktadır. Araştırmada tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örneklem 

yöntemi tercih edilmiştir. Kolayda örneklem yönteminin tercih edilmesinin nedeni anakütle 

içerisinde en kolay ulaşılabilen örneklem kitlesinin belirlenmesidir. Fenomenoloji, son yüz 

yılda ortaya çıkan ve felsefi bir bakış açısı olmasının yanı sıra daha önce göz ardı edilmiş 

olgulara ışık tutması bakımından tüm çalışma alanlarına nüfuz etmiş bir yöntem olarak 

(Tymieniecka, 2002) insanların belirli bir olgu ile ilgili anlayışlarını, duygularını, bakış açıları 

ve algılarını ifade etmelerini sağlayan ve olgulara dayalı deneyimlerin ortaya çıkarılmasına 

yarayan araştırma yöntemidir (Rose, Beeby & Parker, 1995). Fenomenolojinin amacı yaşanılan 

deneyimin anlamlandırılmasıdır. Berglund (2007), araştırma sürecinde katılımcıların beklenti 

ve ihtiyaçları doğrultusunda yorumlamaya anlam kazandırılması nedeniyle fenomonolojinin 

girişimcilik araştırmalarında uygun bir yöntem olacağını belirtmiştir. Creswell (2013) 

çalışmasında fenomonolojik araştırma sürecinde izlenmesi gereken adımları sıralarken verilerin 

ilgili fenomen ile deneyimi olan katılımcılardan elde edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Ayrıca 

katılımcılara ilişkin önemli söylemlerin, anahtar kelimeler ve alıntıların listelenmesinin 

öneminde bahsetmiştir. Dolayısıyla araştırmada katılımcıların ifşa davranışına yönelik 

deneyimlerinden yararlanılmak istenmiş, elde edilen verilerle örgüt iklimi hakkında düşünceleri 

belirlenmiştir. 

IV. BULGULAR 

Araştırmaya dahil edilen katılımcılardan elde edilen verilere göre Tablo 1.’de sosyo-

demografik özellikler sunulmaktadır. 

Tablo 1. Sosyo-Demografik Özellikler 

Yaş F % Cinsiyet F % 

18-25 2 6,7 Kadın 19 63,3 

26-30 8 26,7 Erkek 11 36,7 

31-35 8 26,7 Medeni Hal F % 

36-40 4 13,3 Bekar 8 26,7 

41-45 5 16,7 Evli 22 73,3 
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46-+ 3 10,0 Seviye F % 

Kurum Türü F % İlkokul 12 40,0 

Devlet Okulu 27 90,0 Ortaokul 14 46,7 

Özel Okul 3 10,0 Lise 4 13,3 

Yabancı Dil F % Deneyim Süresi F % 

İngilizce 17 56,7 2 yıldan az 1 3,3 

Almanca 1 3,3 2-5 7 23,3 

Diğer 12 40 6-10 8 26,7 

Eğitim Düzeyi F % 11-15 5 16,7 

Lisans 24 80,0 16-20 4 13,3 

Yüksek Lisans 6 20,0 20'den fazla 5 16,7 

Amacınıza Ulaşma 

Düzeyi 
F % 

Yaptığınız işten 

memnuniyet düzeyi 
F % 

Düşük 2 6,7 Orta 12 40,0 

Orta 9 30,0 Yüksek 12 40,0 

Yüksek 13 43,3 Çok Yüksek 6 20,0 

Çok Yüksek 6 20,0 
İşinizde teknoloji 

kullanım düzeyi 
F % 

Sosyal ağ kullanım 

düzeyi 
F % Orta 13 43,3 

Düşük 4 13,3 Yüksek 12 40,0 

Orta 10 33,3 Çok Yüksek 5 16,7 

Yüksek 13 43,3     

Çok Yüksek 3 10,0  n:30 

Tablo 1.’deki verilere göre araştırmaya katılanların yaşları çoğunlukla 26-35 yaş aralığındadır 

(%%53,4). Katılımcılardan 19’u kadın 11’i erkektir. %73,3’ünün evli olduğu katılımcıların 

büyük çoğunluğu (%90) devlet okulunda görev yapmaktadır. 30 katılımcının 12’si (%40) 

ilkokul öğretmenliği yaparken, 14’ü (%46,7) ortaokul öğretmenidir. Lisede öğretmenlik 

yapanların oranı %13,3’tür. 

Katılımcıların deneyim sürelerine bakıldığında 2 yıldan az deneyimi olan yalnızca bir kişidir. 

%26,7 orana sahip katılımcıların 6-10 yıl arası deneyimleri bulunmaktadır. 20 yıldan fazla 

deneyimi bulunanların oranı ise %16,7’dir. Katılımcıların yalnızca 6’sı (%20) lisansüstü 

öğrenim görmüştür. Geri kalan tüm katılımcılar lisans mezunudur. 

Sosyo-demografik özelliklere ek olarak katılımcıların amaçlarına ulaşma düzeyleri, yaptıkları 

işten memnuniyet düzeyleri, teknoloji ve sosyal medya kullanım düzeyleri belirlenmek 

istenmiştir. Buna göre, katılımcıların %43,3’ü amaçlarına yüksek düzeyde ulaşabildiklerini 

belirtmektedir. Amaçlarına düşük düzeyde ulaşanların oranı &6,7’dir. Katılımcıların iş tatmini 

düzeylerine bakıldığında ise işlerinden orta seviyede memnun olanların oranı %40, yüksek 

seviyede memnun olanların oranı %40 şeklindedir. Çok yüksek düzeyde memnun olanların 

oranı ise %20’dir. Katılımcıların %43,3 yüksek düzeyde sosyal medya kullandıklarını 

belirtmiştir. Düşük düzeyde kullananların oranı ise %13,3’tür. İşlerinde teknolojiyi ne düzeyde 

kullandıkları belirlenmek istenmiş ve elde edilen verilere göre çok yüksek düzeyde teknoloji 

kullananların oranı %16,7 olarak tespit edilmiştir. Katılımcıların çoğunluğu (%43,3) orta 

düzeyde teknoloji kullandıklarını belirtmiştir. 

Anket formunda yer alan açık uçlu sorular yardımıyla birebir görüşme yöntemi tercih edilerek 

katılımcılardan söylemleri elde edilmiştir. Bu bağlamda katılımcılara öncelikle “Öğretmenlerin 

okullarda şahit oldukları olumsuz durumlara ilişkin ifşa davranışı sergilediğini düşünüyor 
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musunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılan 16 katılımcı düşünmediklerini 

belirtmiştir. 3 katılımcı ise “bazen” veya “duruma göre” şeklinde cevaplandırmıştır. 11 

katılımcı ise öğretmenlerin şahit oldukları olumsuz durumlar karşısında ifşa davranışı 

sergilediğini belirtmiştir. 8 nolu katılımcıdan elde edilen söylem aşağıdaki gibidir: 

KTL 8: “Öğretmenlerin böyle durumlarda yanlı davrandıklarını düşünüyorum. Yani ifşa 

edilmesi gereken bir durum ya da davranış öğretmenin sevdiği bir meslektaşı tarafından 

yapılıyorsa davranış doğru bulunmasa da ifşa edilmiyor. Ancak sevmediği bir meslektaşı ise 

ifşa etmekten, hatta her ortamda bu olayı konuşmaktan çekinmediğini düşünüyorum.’ 

Anket formundaki ikinci açık uçlu soru şu şekildedir: “Kurumunuzda etik dışı veya yasal 

olmayan bir davranışa (yanlış veya olumsuz bir uygulamaya) şahit oldunuz mu? Şahit 

olduysanız ne tür bir davranıştı?” 

Katılımcılardan 13’ü şahit olmadıklarını belirtirken 7 katılımcı kurumlarında etik ya da yasadışı 

bir davranışa şahit olduklarını belirtmiştir. Bazı katılımcılardan elde edilen cevaplar aşağıdaki 

gibidir: 

KTL3: “Evet, oldum. Okulda evli öğretmenlerin flörtüne şahit oldum.” 

KTL4: “Oldum. Okulumuzda öğretmen gelmediği halde kendisine ek ders ücreti yazılmıştı.” 

KTL7: “Şahit oldum. Öğretmen arkadaşım ders saatinde aşağıda oturuyordu.” 

KTL8: “Evet, oldum. Dedikodusu yapılan kişilerin yüzüne karşı gayet iyi davranıldığını, 

samimiyetten uzak hal ve tavırları olduğunu düşünüyorum.” 

KTL14: “Evet, Kayırmacılık, Aynı görüş ve düşünceden olanın kollanması” 

KTL17: “Öğretmenimiz kurum dışında özel ders vermekteydi. Bunu dışında dersine neredeyse 

15-20 dk geç gelen arkadaşlar vardı.” 

Katılımcıların söylemlerine göre etik dışı davranış algısını oluşturan örneklerden elde edilen 

temalar, “İlişki”, “Haksız Kazanç”, “Dedikodu”, “Kayırmacılık”, “Alkol Kullanımı” ve “Sigara 

Kullanımı” şeklinde belirlenebilmektedir. 

Ayrıca, anket formunda yer alan bir diğer soru ise “Şahit olduğunuz herhangi bir olumsuz 

durumu yetkililere bildirdiniz mi?” şeklinde belirlenmiştir. Katılımcıların verdikleri yanıt 

“evet” ise kendilerine “Görev yaptığınız okulda şahit olduğunuz olumsuzlukları bildirme 

nedeniniz nedir?” şeklinde ek bir soru yöneltilmiştir. Katılımcılardan elde edilen söylemler 

aşağıdaki gibidir: 

KTL2: “Düzeni bozduğu için bildirdim.” 

KTL8: “Evet bildirdim. Görevini yerine getirirken suistimal eden davranışları olan 

meslektaşlarımı okul müdürüne bildirdim. Özellikle eğitim-öğretim sektöründe çalışan kişilerin 

görevini ihmal etmemesi gerektiğini düşünüyorum.” 

KTL19: “Nöbet günü geç gelen öğretmeni idareye bildirdim. Bildirme nedenim olayın 

tekrarlanmamasını ve okulun eşitlik ilkesini sağlamak.” 

KTL20: “Evet bildirdim. Çünkü söz konusu bir öğrenciydi ve ailesi ile karşı karşıya gelmek 

sorunların büyümesini istemedim.” 

KTL28: “Bu durumu idarecime bildirdim. Çünkü etik olmayan bir davranış söz konusuydu. 

Sınav kağıdını okumak öğrencinin görevi değil.” 

Verilen yanıtlara göre oluşturulan temalar “Suistimalin Önlenmesi”, “Düzenin Korunması”, 

“Eşitlik İlkesi” ve “Etik Davranış” şeklindedir. 
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Katılımcıların verdikleri yanıt “hayır” ise kendilerine “Şahit olduğunuz olumsuzlukları 

bildirmememe nedeniniz nedir? (Sizi şikayet etmekten alıkoyan faktörler nelerdir?” )şeklinde 

ek bir soru yöneltilmiştir. Bazı katılımcılardan elde edilen söylemler aşağıdaki gibidir: 

KTL3: “Hayır bildirmedim, Çünkü bu olumsuz durum nedeniyle bir aile faciası yaşansın 

istemedim.” 

KTL4: “Bildirmedim. Dikkate alınmayacağını düşündüm ve idare ile aramın bozulmasını 

istemedim.” 

KTL7: “Hayır bildirmedim. Çünkü benim gördüğüm bu durumu idarecimin de gördüğüne 

eminim. Onun sessiz kalması konu hakkında bir şey yapmayacağını gösterir.” 

KTL8: “Şahit olduğum olumsuzlukları bildirmediğim durumlarda oldu. Çünkü okul 

idarecisinin de öğretmenler arasında taraf tuttuğunu, görevini ihmal ettiğine şahit olsa da iyi 

anlaştığı öğretmenlere pozitif ayrımcılık yaptığını düşünüyorum.” 

KTL17: “Hayır, bildirmedim. Çünkü bundan kurum müdürümüzün de haberi vardı. 

Müdürümüzün haberi varken bu durumu bildirmemin bir anlam ifade etmeyeceğini düşündüm” 

Katılımcıların karşılaştıkları etik dışı veya yasa dışı durumlarda kendilerini ihbar davranışını 

bulunmaktan alıkoyan özellikler ele alındığında “Dikkate Alınmama”, “Kayıtsızlık”, 

“Kayırmacılık” ve “Sosyal Etki” gibi temalara ulaşılabilmektedir. 

Araştırma katılımcılarına “Kurumunuzdaki ortak değerler size göre nelerdir?” sorusu 

yöneltilmiş ve elde edilen yanıtlar arasında en sık kullanılan kelimeler belirlenmiştir. Buna göre 

katılımcılar, saygı (16); birlik (8); değer (7); iş (6); adalet (5) kavramlarının kurumlarındaki 

ortak değerler olduğunu belirtmektedir. Şekil 1.’de katılımcıların söylemlerinden oluşturulan 

kelime sıklık analizi sunulmaktadır. 

Şekil 1. Kurumdaki Ortak Değerler Hakkında Kelime Bulutu 

 

Katılımcılara, kurumlarında düzenlenen etkinlikler, törenler, toplantılar vb. çeşitli faaliyetlerin 

kendileri için ne ifade ettiği sorulmuştur. Elde edilen söylem incelendiğinde “beraberlik” (6); 

“birlik” (6); “kurum” (4) kavramlarının ön plana çıktığı görülmüştür. Şekil 2.’de etkinliklerin 

katılımcılar için ne anlam taşıdığını gösterir kelime bulutu sunulmaktadır. 
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Şekil 2. Etkinliklerin Anlamı Hakkında Kelime Bulutu 

  

 

V. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Öğretmenlerin ifşa davranışına eğilimlerini ve örgüt iklimine ilişkin görüşlerini inceleyen bu 

araştırma Silifke ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yönteminin tercih edildiği 

araştırmada, katılımcılarla birebir görüşmeler neticesinde elde edilen veriler incelenerek 

örgütsel ifşa ve örgüt iklimi arasındaki olası ilişkiye değinilmiştir. Araştırmada fenomonolojik 

araştırma yöntemi tercih edilmiş ve katılımcı söylemlerinden yararlanılmıştır. Buradaki amaç, 

katılımcıların bilgi, deneyim ve beklentilerinin bir fenomen olarak ele alınması ve yaşantıların 

anlamlandırılmasıdır. Dolayısıyla, katılımcıların ifşa davranışına maruz kaldığı veya 

gözlemlediği varsayımıyla ifşa davranışı fenomen olarak ele alınmıştır. 

Okullar da diğer örgütler gibi sadece rasyonel yapılar olarak düşünülmemelidir. Okullardaki 

sosyal ilişkiler, inanışlar, duygular ve duygu durumlar gibi pek çok psikolojik ve sosyolojik 

etmen örgütsel iklimi şekillendirmektedir. Okulların iç paydaşları arasında gösterebileceğimiz 

öğretmenler ve idareciler aslında örgütsel iklimin oluşturulmasına katkı sunan paydaşlar olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla öğretmenlerin okullarındaki ifşa davranışına karşı 

eğilimleri örgütsel iklimi etkileme olasılığı nedeniyle önem taşımaktadır.  

İfşa kavramı ile ilgili olarak literatürde genellikle olumsuz bir anlamla karşılaşılsa da ifşa 

aslında bireylerin var olan bilgiye ulaşmaları neticesinde yaşanan veya yaşanabilecek herhangi 

olumsuz bir durumun önlenmesine yönelik girişimi de ifade etmektedir. Çünkü olumsuz 

durumların açığa çıkarılmasında zorunluluktan ziyade gönüllülüğün esas alındığı bir 

yaklaşımdan söz etmek mümkündür. Örgüt iklimi kavramı ise, örgütsel kişiliğin oluşmasında 

etki eden tüm unsurları içermekte ve örgüt paydaşlarının davranışlarını ve eğilimlerini etkileme 

potansiyeline sahip bir olguyu işaret etmektedir. Beklentileri, çatışmaları, duygu ve davranış 

kalıplarını hatta örgütün işle ilgili tüm yansımalarını kapsayan bir kavram olması bakımından 

önemli ve anlamlıdır. Biçkes ve Toker (2021)’in ifşa davranışının etik iklim algısına etkisini 

inceledikleri çalışmalarında bazı etik iklim davranışlarının olumsuz durumları ifşa etme niyetini 

etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.  

Araştırma bulgularına göre, katılımcıların bir kısmı, öğretmenlerin okullarda karşılaştıkları 

olumsuz durumlarda ifşa davranışı sergilediğini düşünmektedir. Söylem analizlerine göre 

öğretmenlerin ifşa davranışı sergilerken objektif davranmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yani, 

bazı katılımcılar tanıdıkları bir öğretmenin olumsuz davranışıyla ilgili ifşa davranışı 

sergilemekten çekinmektedir. Ayrıca, katılımcıların çoğu okullarında etik dışı veya olumsuz 

olarak nitelendirilebilecek davranışa şahit olduklarını belirtmiştir. Bu davranış veya durumların 
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ise öğretmenler arasında yaşanan ilişkiler, yakınlaşmalar, alkol-sigara kullanımı gibi kamusal 

alanda yasak olan maddelerin kullanımı, izinsiz olarak gelir getirici faaliyette bulunma gibi 

davranışların oluşturduğu görülmüştür. Etik dışı veya olumsuz olarak nitelendirilen durumlara 

ilişkin oluşturulan temaların; ilişki, haksız kazanç, dedikodu, kayırmacılık ve alkol-sigara 

kullanımı üzerinde yoğunlaştığı görülmüştür. Bu duruma karşılık, şahit olunan olumsuz 

durumun veya davranışın yetkililere bildirilmesi noktasında katılımcıların; suistimalin 

önlenmesi, düzenin korunması, eşitlik ilkesine uyulması ve etik davranışta bulunulması gibi 

temalar başlığı altında harekete geçtiği ve ifşa davranışı sergilediği görülmüştür. Katılımcıları 

ifşa davranışından alıkoyan unsurların ise dikkate alınmama kaygısı, kayıtsız kalınacağına dair 

öngörü, kayırmacılık ve sosyal etki neticesinde oluşabilecek yeni olumsuzluklar olarak 

özetlenmiştir. Katılımcılardan elde edilen verilere göre örgütsel iklimi oluşturan ortak 

değerlerin saygı, birliktelik, değerler, adalet algısı ve işin kendisi olduğu görülmüştür. Yani bu 

kavramlar okullardaki ortak değerleri ifade etmesi bakımında katılımcılar tarafından 

vurgulanan temaları oluşturmuştur. Buna ek olarak, okullarda düzenlenen etkinlik, tören ve 

benzeri faaliyetlerin öğretmenler için beraberlik, birliktelik ve kurum anlamına geldiği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Sonuç olarak, öğretmenlerin ifşa davranışına yönelik eğilimleri örgütsel iklimi etkileme 

olasılığına sahiptir. Örgüt içerisindeki davranış ve düşünce sisteminin örgüt kültürü olarak ifade 

edilmesi mümkündür. Örgütsel iklim ise kültür tarafından şekillendirilen algılama şeklidir. 

Dolayısıyla okullarda düzenlenen toplantı, gösteri vb. faaliyetlerin örgüte ilişkin algıyı 

şekillendirdiği bir gerçektir. Bulgulara göre ortaya çıkan beraberlik ve birliktelik algısı örgütsel 

iklimin göstergesidir. Ancak, ifşa davranışında bulunma eğiliminin katılımcıların çoğu 

tarafından kabul edilmemesi örgüt iklimini olumsuz olarak etkileme olasılığına sahiptir. Çünkü 

ifşa davranışın ortaya çıkması engellendiğinde etik dışı ve olumsuz görülen davranışların 

devam etmesine olanak sağlanmaktadır. Öğretmenlerin okullarında karşılaştıkları olumsuz 

durumları yetkililere bildirme eğilimleri aslında okullardaki psikolojik çalışma ortamının 

şekillenmesine etki edecektir. Öğretmenlerin, görev yaptıkları okulları ile ilgili olarak sahip 

olduğu algılama şekillerinin iş tatmini, motivasyon gibi kavramlar tarafından 

desteklenmektedir. Bu açıdan, ifşa eğiliminin artması ile örgütsel iklimin olumlu yönde 

etkilenebileceği ve bu sayede örgütsel kültürün daha olumlu davranış ve düşünce yapılarıyla 

desteklenebileceği öngörülmektedir. Araştırmada kolayda örneklem yönteminin tercih edilmesi 

başlıca kısıtlılığı oluşturmuştur. Verilerin birebir görüşme yöntemi dışında farklı yöntemler 

kullanılarak elde edilmesi bir diğer kısıtı oluşturmuştur. Karma araştırma yöntemlerinin tercih 

edildiği ileriki araştırmalarda katılımcıların anakütleyi temsil etme düzeylerini artıran örneklem 

türlerinin tercih edilmesi bulgularda farklılık ortaya koyabilecektir. Ayrıca, örneklem 

büyüklüğünün artırılarak kıyaslamaya dayalı çalışmaların ortaya konması önerilmektedir. Nitel 

araştırma yöntemlerinden olgubilim dışında farklı bir araştırma yönteminin tercih edilmesiyle 

elde edilen bulgular farklılaşabilecektir. 
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DUYGU YÖNETİMİ BECERİSİ KONUSUNDA YAPILMIŞ AKADEMİK 

ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ: SİSTEMATİK DERLEME 

 

Emine DURAN, Selahattin AVŞAROĞLU, Zeliha TRAŞ 

 

GİRİŞ 

Duygu Kavramı ve Özellikleri 

Temel psikolojik süreçlerden biri olan duygular, günlük yaşamın büyük bir bölümünü 

etkilemektedir. “Duygu nedir?” sorusuna tek bir cevap vermek neredeyse mümkün değildir. 

Bunun nedeni ise duyguların karmaşık bir süreç olmasıdır. Geçmişten günümüze birçok filozof 

ve araştırmacı, duygu kavramına farklı bakış açılarıyla yaklaşmış ve duyguyu tanımlamaya 

çalışmıştır. Goleman (2001), duygunun bir his olduğunu ve bu hisse ait psikolojik ve biyolojik 

durumları, düşünceleri ve davranış eğilimlerini ifade ettiğini belirtmiştir. James’a göre duygu, 

başlangıcında bedensel bir tepki, sonrasında ise bilinçli ve istekli bir duygusal deneyim olan 

olaylar dizisidir (Güney, 2015).  Duygu, bireyi harekete geçiren kendine özgü ruhsal bir 

hareketliliktir. Bu yüzden günlük hayatta yaşanılan duygular, bireylerin eylemleri üzerinde 

önemli bir etkiye sahiptir (Karakaş, 2017). Duygular, yaşantıları etkileyen ve yaşantılardan 

etkilenen ve onlara eşlik eden önemli psikolojik bileşenlerdendir (Sarp ve Tosun, 2011). 

Bireylerin yaşamının tamamını etkilemekte olan duygular, bireyden bağımsız 

düşünülmemelidir. Bireylerin neyi, neden ve nasıl yaptığına yönelik bilgiyi kendi duyguları 

vermektedir. Bu nedenle duyguları bastırmak ya da yok saymak yerine onları farkındalıkla 

kabul etmek bu bilgilere ulaşma açısından bireylere yol gösterici olmaktadır. Duyguların 

bastırılması şiddetinin artmasına neden olurken, duyguların yönetilmesi, anlaşılması ve kabul 

edilmesi duygulardan yararlanılmasını sağlamaktadır (Güney, 2015).  

Duyguların İşlevleri 

Geçmişten günümüze insan yaşamı düşünüldüğünde, insanların yaşantıları sonucu birçok 

duyguyu deneyimledikleri ve bunlarla başa çıkabildikleri ifade edilebilir. Duyguların işlevleri 

birey hayatında önemli bir yere sahiptir. Ancak, duygu kavramının tanımlanmasında olduğu 

gibi duygunun işlevleri konusunun da farklı şekillerde ele alındığı görülmektedir. Duyguların 

farklı boyutlarda işlevlerinin olduğu, çeşitli araştırmacılar tarafından ifade edilmiştir. 

Bahsedilen araştırmacılara göre duyguların işlevleri şu şekildedir (Çeçen, 2002); 

• Duygular, organizmanın uyumunu sağlamaya dönüktür. 

• Duygular, hedef yönelimli eylemlerin meydana gelmesinde yaşamsal isteklendirmeyi 

sağlar. 

• Duygular, davranış eğilimini oluşturur ve davranış biçimi hakkında bilgi verir. 

• Duygular, bireyi gereksinimlerini karşılaması için güdüler ve itici bir güç sağlar. 

• Duygular, yaşamı koruma ile ilgili önemli bir işleve sahip olduğu için tüm sistem 

üzerinde zorlayıcı bir etkiye sahiptir.  

• Duygular, duygusal deneyimin özünü oluşturan ifade edici-motor örüntülerini 

kapsamaktadır. 

• Duygular, bir tür kendini ifade etme biçimidir. 

• Duygular, önemde ilk yeri alan iletişim sitemleridir.  

• Doğumla birlikte hafızaya bazı duygusal kodlamalar yapılmaya başlanmaktadır ve bu 

kodlar aracılığıyla duygusal tepkiler üretilir. 

• Duygusal yaşantılar, duygusal şemaların aktive olması ile birlikte üretilmektedir. 
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• Yeni bir durumla karşı kaşıya kalındığında şemalar aktive olduğu için duygusal 

şemalarda yeni yaşantılarla zenginleşmektedir. 

• Duygulan doğuştan edinilen ve beklenmedik bir durum karşısında uyuma dönük tepki 

vermeyi sağlar. 

Duyguların Sınıflandırılması 

Duygular, olumlu ya da olumsuz, kısa ya da uzun, genel ya da özel, hafif ya da şiddetli, birincil 

ya da ikincil duygular olmak üzere çok çeşitlidir (Werner ve Gross, 2010). Birey sosyal bir 

varlıktır ve yaşadığı toplumun kültürü, sosyo-ekonomik durumu bireyin duyguları üzerinde 

önemli bir etkiye sahiptir. Olumlu ya da olumsuz duyguların tamamı bireyin çevresindeki 

kişilerle olan ilişkisini değerlendirmede yardımcı olmaktadır. Çünkü duygular, bireylerin 

yaşamlarındaki sosyal etkileşimlerine yönelik verdikleri olumlu ve yahut olumsuz yanıtlarıdır 

(Güney, 2015). 

Bireyde, olumlu ve olumsuz olmak üzere iki temel duygudan söz edilmektedir. Bireyin yaşadığı 

olumlu duygular, yaşamın devamı için destek sağlar ve bireye faydalı duygulardır. Olumlu 

duygular, bireyin yaşamını tehdit etmeyen, bedensel ve ruhsal olarak faydalı, çevresine karşı 

güven duymasını sağlayan ve motivasyonu artıran ruhsal hareketliliklerdir. Mutluluk, sevgi, 

haz, ümit, sabır gibi duygular olumlu duygulara örnektir. Yalnız, olumlu duyguların da olumsuz 

duygular gibi iyi yönetilmeye gereksinimi vardır. Doğru yönetilmediği takdirde, bireyin 

yaşamını tehdit edici bir etkiye neden olabilmektedir.  

Olumsuz duygular ise bireye bedensel ve ruhsal anlamda zarar veren ve bireyin yaşamını tehdit 

edici nitelikte olan duygulardır (Akt. İşeri, 2019).  Olumsuz duygular, bireyin yaşamını tehdit 

eden, iyi oluşunu etkileyen, motivasyon düşürücü bit etkiye sahiptir. Olumsuz duygular 

yaşayan bireyler, içinde bulundukları çevreyi ve cevrede olup bitenleri olumlu bir biçimde 

algılayamazlar (Çeşitçioğlu, 2003).  Üzüntü, öfke, korku, kaygı gibi duygular olumsuz 

duygulara örnektir. Olumsuz duygularında doğru yönetilmesi, bireyin beden ve ruh sağlığı 

açısından oldukça önemlidir. Olumsuz duyguların kabul edilmesi ve bastırılmaması gereklidir. 

Duyguların oluşturduğu enerji akımına karşı gelip bastırmak, akıntıya karşı kulaç atmak gibidir. 

Eğer birey, duyguları kabul edip, onları yönetmeyi tercih ederse, duygular kendisi için bir araç 

haline gelecektir.  

Duygu Yönetimi Kavramı ve Özellikleri 

Bireylerin iyi oluş düzeylerinin yüksek olması, başarılı hissetmesi ve sosyal etkileşiminin 

sağlıklı olabilmesi açısından duygularının farkında olabilmesi, anlayabilmesi ve ifade 

edebilmesi, olumsuz duyguların neden olduğu tepkileri yönetebilmesi çok önemlidir (Özdemir, 

2017). Bundan dolayı kişilerin duygularını yönetebilme becerisine sahip olması gereklidir. 

Duygu yönetimi ilk olarak duyguyu fark edebilme, tanıyabilme, yönlendirebilme ve uyum 

sağlayabilme becerilerini kapsamaktadır (Töremen ve Çankaya, 2008). Ayrıca duygu yönetimi, 

bireyin duygularını kontrol edebilmesi ve tutarlı bir şekilde davranarak değişimlere uyum 

sağlayabilmesidir (Erdoğdu, 2008). Yıkıcı dürtü ve duyguların kontrolünün sağlanabilmesi ve 

kişide var olan negatif duyguların ve sebep olduğu tepkilerin kontrol edilebilmesi duygu 

yönetimi olarak tanımlanmaktadır (Goleman, 2006). 

Düşünceler duygular üzerinde, duygular ise davranışlar üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 

Duygularımızın davranışlarımız üzerindeki etkisini kontrol altına alabilmek için duygu 

yönetimi önemli bir beceridir. Duyguları üzerinde kontrol sahibi olan bireyler, duyguları 

doğrultusunda verdiği tepkileri de yönetebilmektedir (Cüceloğlu, 2006). Bireysel farkındalık 

düzeyi yüksek olan kişiler, duygularını tanıyabilen, duygularının farkında olabilen, duygularını 

kabul edebilen ve uygun biçimde ifade edebilen kişilerdir (Yeşilyaprak, 2001). Duygu yönetimi 

becerisi yüksek olan kişilerin yaşam doyumlarının da yüksek düzeyde olduğu görülmektedir 



Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar I 

152 

 

(Barutçugil, 2004). Ayrıca bu kişiler, duygularını ile vermiş oldukları kararlarını irdeleyerek 

ikisi arasında tutarlı davranabilmektedirler (Kervancı, 2008). 

Duygu yönetimi becerisine sahip kişilerin daha az zarar verici davranış ve saldırganlık 

sergilediği görülmüştür (Havighurst vd., 2013; Miller vd., 2006; Sullivan vd., 2010). Tetik ve 

Akkaya (2018) yaptıkları araştırmada üniversite öğrencilerinin duygu yönetme beceri 

düzeylerinin ebeveynlerinin eğitim düzeyleri, kendi kişilik özellikleri ve sosyal ilişkiler ile 

ilişkili olduğunu saptamışlardır.  Beydili Gürbüz (2021) sosyal hizmet bölümünde öğrenim 

gören öğrencilerinin duygu yönetim becerilerini araştırdığı çalışmasında, duygu yönetim 

becerisi ile sınıf düzeyi ve yaş arasında negatif bir ilişkinin olduğu; demokratik ebeveyn tutumu 

ile pozitif ilişkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Karaoğlu ve Pepe (2020) üniversite 

öğrencilerinin yaratıcılık düzeyleri ile duygu yönetim beceri düzeyleri arasındaki ilişkiyi 

incelediği çalışmada, yaratıcılık ile duygu yönetimi becerisinin alt boyutu olan başa çıkma 

arasında düşük düzeyde pozitif bir ilişki saptanmıştır. Çeçen ve Yazgan İnanç (2005),  duygu 

yönetme becerileri eğitiminin, deney grubunun duygu yönetimi becerisi üzerinde anlamlı bir 

etkiye sahip olduğunu saptamışlardır. Taş ve Baysan Arabacı (2020) çalışmalarında psikiyatri 

hastanesinde tedavi gören ergenlere uygulanan psikoeğitim programının duygu yönetimi 

becerisini anlamlı düzeyde geliştirdiği görülmüştür. 

Duygu Yönetiminin Alt Boyutları 

Duygular üzerinde kontrol sahibi olabilme, onları fark edebilme, tanıyabilme ve uyum 

sağlayabilme duygu yönetiminin sağlanması açısından önemlidir. Yaşam içinde olumlu ve 

olumsuz duyguların doğru yönetilmesi bireyin yaşam kalitesinin ve motivasyonun artmasını 

sağlayan, iyi oluş düzeyini yükselten, özgüvenini artıran ve güven duygusunu sağlayan önemli 

bir süreci ifade etmektedir. Ancak, duyguların yönetimi becerisinin kazanılması için bireyde 

bulunması gereken bazı alt boyutlar vardır. Duygu yönetiminin alt boyutları; öz bilinç, sosyal 

beceriler, özdenetim, empati ve iletişim şeklindedir (Yaylacı, 2006). 

Özdenetim 

Bireyin kişilik yapısının temel taşlarından ve en faydalı süreçlerden biri olduğu ifade edilen 

(Mehta, 2010) özdenetim, bireyin kendisi ile ve çevresi ile ideal uyumu tutturabilmesi için 

kendini düzenleyebilme ve değiştirebilme becerisidir (Duyan vd., 2012). Duygu, düşünce, 

dürtü, arzu ve bilişsel süreçleri denetlemesi için bireyin kendine uygulamış olduğu kontrol 

becerisi olan özdenetim, kişisel koruyucu faktörlerden biridir (Vohs ve Baumeister, 2004). 

Bireyin stres ile karşı karşıya kaldığında başa çıkma stratejisini kullanabilmesine ve olumsuz 

duygu durumunu yönetebilmesine olanak sağlamakta ve bireyi korumaktadır (Garnefski vd, 

2001). 

Özbilinç 

Ruh halinin düzenlenmesi bilinçli ve bilinçli olmayan düzeylerde gerçekleşir ve özbilinç, bir 

ruh hali düzenleme seviyesidir. Özbilinç en genel anlamıyla, bireyin ruh halinin ve o anki ruh 

hali ile alakalı düşüncelerinin farkında olabilmesi olarak ifade edilmektedir (Mayer ve Stevens, 

1994). Kendi duygu, düşünce ve potansiyelinin farkında olan, kendini tanıyan bireyler düşünce, 

eylem ve duygularını kontrol edebilmekte ve çevresiyle uyumlu ve sağlıklı ilişkiler 

kurabilmektedir (Titrek vd, 2013). 

İletişim 

İletişim, en az kişi arasında gerçekleşen, duygu, düşünce ve bilginin sözlü ya da sözsüz olarak 

gruptan gruba, bireyden bireye, bireyden gruba aktarılması sürecidir (Dağ, 2014). İletişimin iki 

temel amacı vardır. Bunlardan birisi, karşıdaki kişinin tutum ve davranışlarında bir değişiklik 

oluşturmaktır. Diğeri ise karşıdaki kişiye anlamlı mesajlar iletmektir (Eroğlu, 2011). 
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Sosyal Beceriler 

Sosyal beceriler, bireyin çevresiyle olan etkileşimi sonucunda, kendisi ve çevresindeki 

bireylerin duygu, davranış ve düşüncelerini anlaması, buna uygun bir biçimde davranış 

sergilemesidir. (Çubukçu ve Gültekin, 2006). Sosyal beceriler; bireyin girdiği sosyal ortamlarda 

yaşamını olumlu olarak etkileyen, sağlıklı iletişim kurmasını, sosyal ortamda mutlu olmasını 

ve ilişkilerinde başarılı olmasını sağlayan davranış repertuarlarıdır (Stanley, 2010). Sosyal bir 

varlık olan insanın yaşadığı toplumda hayatını devam ettirebilmesi için belli başlı sosyal 

becerilere sahip olması gereklidir (Sukerman, 2000). 

Empati 

Empati, bir bireyin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyması ve onun düşünce ve 

duygularının anlayabilmesi, o kişi ile aynı bakış açısıyla olaya bakabilmesi ve bunu karşıya 

doğru iletebilmesi sürecidir (Ersoy ve Köşger, 2016). Kısacası empati, bir kişinin karşısındaki 

kişiyle aynı pencereden bakabilmesidir. Empatik beceri kişilerarası ilişkilerde ve bireyin 

çevresiyle uyumunda önemli bir role sahiptir. 

LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Bridgwater ve arkadaşları 2022 yılında yapmış oldukları çalışmalarında, çocukluk döneminde 

şizofreninin ilk evresinde, hastalık öncesi uyum ve duygu yönetimi arasında anlamlı bir 

ilişkinin olduğunu saptamışlardır. Duygu yönetimi becerisine sahip olunması, çocukluk 

döneminde şizofreninin ilk evresinde hastalık öncesi uyumun daha kolay olmasını 

sağlamaktadır. Aşori ve Necefi (2021), işitme engelli kız öğrencilerde duygu yönetimi 

stratejileri programının yaşam yönelimi ve bilişsel duygu düzenlemedeki etkinliğini araştırmayı 

amaçladıkları çalışmalarının bulguları, öğrencilerde olumlu yaşam yönelimi ve duygu 

düzenlemede duygu yönetimi stratejilerinin önemli bir etkiye sahip olduğunu vurgulamaktadır. 

Makwana (2021) duygu yönetimi ile önyargı arasında olumsuz bir ilişkinin varlığını 

saptamıştır. Duygu yönetimi becerileri daha güçlü olan bireylerin, etnik önyargılarının daha 

düşük olduğunu belirtmiştir. Ayrıca bu kişilerin göçmenlere ve mültecilere karşı daha olumlu 

tutumlar ifade ettiklerini ifade etmiştir. Akan ve Kıran (2019), eşine şiddet uygulayan erkeklerin 

saldırganlık, duygu yönetimi ve özyeterlik düzeylerinde Şiddeti Azaltma Psikoeğitim 

Programının (ŞAPP) etkililiğini incelemek amacıyla bir çalışma yürütmüşlerdir.  Çalışmanın 

sonucunda, program uygulandıktan sonra şiddet uygulayan erkeklerde saldırganlığın azaldığı 

görülmüştür. Aynı zamanda bu kişilerde duygu yönetme becerisinin ve ilişki özyeterliğin arttığı 

belirtilmiştir.   

Sarpdağ (2019), psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışma öz yetkinlik, duygu 

yönetimi,  kişilik özellikleri ve psikolojik danışma becerileri arasında pozitif yönde anlamlı bir 

ilişkili olduğu sonucunu elde etmiştir.  Tetik ve Akkaya (2018) yılında yaptıkları 

çalışmalarında, üniversitede öğrenim görmekte olan öğrencilerin duygularını yönetme beceri 

düzeylerinin kişilik özellikleri, anne ve baba eğitim düzeyleri ve sosyal ilişkilerine bağlı olarak 

anlamlı düzeyde farklılaştığını saptamışlardır. Başka bir çalışmada, Demir (2013), 

öğretmenlerin duygu yönetimi becerilerinin öğrenci-öğretmen iletişiminde etkili olduğunu 

belirtmiştir. 

Yin (2015), bireyin işinden daha fazla memnuniyet duyması ve daha yüksek kişisel başarı 

seviyesi ile duygu yönetimi becerisinin ilişkili olduğunu belirtmiştir. Xu ve arkadaşları (2014) 

çevrimiçi grup çalışmalarında duygu yönetiminin önemini araştırdıkları çalışmalarında, duygu 

yönetiminin grup düzeyinde geri bildirim ve öğrenmeye yönelik nedenlerle olumlu düzeyde 

ilişkili olduğunu ortaya koymuşlardır. Prosser ve arkadaşları (2013) duygu yönetimi becerisi 

yüksek olan öğretmenlerin meslekte daha başarılı olduklarını belirtmişlerdir.  



Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar I 

154 

 

Nightingale ve arkadaşları (2013) bir yıl boyunca birinci sınıf lisans öğrencilerinin duygusal 

öz-yeterlik, duygu yönetimi, üniversiteye uyum ve akademik başarı arasındaki boylamsal 

ilişkileri inceledikleri çalışmalarında; üniversiteye girişte düşük uyum becerisi gösteren 

öğrencilerin duygu yönetimi ve duygusal öz-yeterliğinin düşük olduğunu; ayrıca bu 

öğrencilerin akademik başarı notlarının da düşük düzeyde olduğunu belirtmişlerdir. Oktan 

(2011) çalışmasında, üniversite öğrencilerinin duygu yönetimi becerilerinin internet 

bağımlılığını yordadığını tespit etmiştir. Çeçen ve Yazgan-İnanç (2005) öğretmen adaylarının 

duygu yönetimi becerisi üzerinde duygu yönetimi eğitiminin etkililiğini araştırmayı 

amaçladıkları çalışmalarında, eğitimin duygu yönetme becerisi üzerinde etkili olduğunu 

saptamışlardır. 

Alanyazın taramasında duygu yönetimi becerisinin birçok farklı değişken ve çalışma grubu ile 

çalışıldığı görülmüştür. Birçok farklı değişkenle çalışılmasına rağmen sınırlı sayıda çalışmaya 

rastlanmıştır.  Ancak, duygu yönetimi becerisi konusunda yapılan akademik çalışmaların 

derlenip incelendiği bir çalışamaya rastlanmamıştır. Bu nedenle mevcut çalışmada duygu 

yönetimi becerisi ile ilgili yapılmış yerli ve yabancı akademik çalışmaların incelenerek alandaki 

araştırma eğilimi incelenmiştir. Çalışmanın alanyazına önemli katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de ve yurt dışında duygu yönetimi becerisi ile ilgili yapılmış 

akademik çalışmaları inceleyerek alandaki araştırma eğilimlerinin belirlenmesidir. 

Araştırmanın bu genel amacı doğrultusunda aşağıdaki alt problemlere cevap aranmıştır: 

Duygu yönetimi becerisi üzerine yapılmış akademik çalışmaların; 

• Araştırmaların yayın türü nedir?  

• Araştırmaların yayın yılı nedir? 

• Araştırmaların yazım dili nedir? 

• Araştırmaların desenleri nasıl yapılandırılmıştır?  

• Araştırmaların çalışma grubunu kimler oluşturmuştur?  

• Araştırmanın çalışma grubunun büyüklüğü nedir? 

• Araştırmada kullanılan analiz yöntemleri nelerdir? 

• Duygu yönetimi ile birlikte çalışılan değişkenler nelerdir?  

YÖNTEM 

Bu bölümde; araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama aracı ve verilerin analizi 

sürecine ilişkin bilgiler bulunmaktadır. 

Araştırma Modeli 

Bu araştırma, Türkiye’de ve Yurt dışında duygu yönetimi becerisi ile ilgili yapılmış olan 

akademik çalışmaların eğilimlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda 

verilerin analizinde nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik 

analizi, araştırmada kullanılacak dokümanların dikkatli bir biçimde incelendiği, 

karşılaştırıldığı, yorumlandığı ve özetlendiği sistematik bir tekniktir (Altunışık vd., 2010; 

Büyüköztürk vd., 2016). Sosyal bilimler alanında sıklıkla yararlanılmakta olan içerik analizi; 

tematik içerik analizi, betimsel içerik analizi ve metaanaliz olmak üzere üç gruba ayrılabilir 

(Çalık ve Sözbilir, 2014). Mevcut araştırmada, duygu yönetimi becerisi ile ilgili yapılan yerli 
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ve yabancı akademik çalışmalar belirlenen kriterler çerçevesinde incelendiği için betimsel 

içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.  

Sistematik derleme çalışmalarında belirli aşamaların takip edilmesi için amacın belirlenmesi, 

araştırmaya dâhil edilen akademik çalışmaların belirlenen ölçütlere göre seçilmesi, seçilen 

çalışmaların ana özelliklerinin belirlenmesi ve akademik çalışmalardan elde edilen bilgiler 

doğrultusunda çıkarımda bulunulması gerekmektedir. Belirtilen kurallar çerçevesinde mevcut 

araştırmanın yapısı oluşturulmuştur. 

Belirlenen araştırma soruları doğrultusunda sistematik derleme sürecinde 2012-2021 yılları 

arasında yapılmış yerli ve yabancı akademik çalışmalar incelenmiştir. Belirlenen tarihler 

arasında yayınlanmış 54 araştırma; EKUAL, PROQUEST, ULAKBIM, ERIC, EBSCHOST, 

WEB OF SCİENCE, ELSEVIER, Ulusal Tez Merkezi ve Google Akademik veri tabanlarından 

elde edilmiştir. 

Tarama yapılırken Türkçe aramalarda “Duygu Yönetimi Becerisi, Duygu Yönetimi” ve 

İngilizce aramada “Emotion Management Skills, Emotion Management ” anahtar kelimeleri 

tercih edilmiştir.  

Değerlendirmeye alınan akademik çalışmalara karar verirken çalışmaların Psikolojik Danışma 

ve Rehberlik, Eğitim, Psikoloji ve Psikiyatri alanlarında yapılmış olmasına dikkat edilmiştir.  

Mevcut çalışmada yer alan yayınlanmış akademik çalışmalar tez ve makalelerden (54 adet) 

oluşmuştur. Belirlenen akademik çalışmalar seçilirken; araştırmanın amacı ve araştırma 

soruları temel belirleyici olmuştur. Bu kapsamda içerik analizi yöntemine göre desenlenenen 

bu araştırmada akademik çalışmaların; 

• 2012-2021 tarihleri arasında yayınlanmış olması, 

• Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitim Bilimleri, Psikoloji ve Psikiyatri 

alanlarına ait çalışmalar olması, 

• Duygu Yönetimi Becerisi ile ilgili yerli/yabancı tez veya makale olması, 

göz önünde bulundurulmuştur. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırma kapsamındaki akademik çalışmaların incelenmesi sürecinde araştırmacı tarafından 

hazırlanan “Araştırma Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Bu formun oluşturulmasındaki 

temel amaç, araştırma dâhilinde incelenecek olan akademik çalışmaların belli bir sistematiğe 

göre incelenmesi ve böylelikle mevcut çalışmanın geçerlik ve güvenirliliğinin artırılması 

amaçlanmıştır (Silverman, 2015). Araştırma Değerlendirme Formunda araştırma numarası, 

başlığı, yılı, türü, araştırma deseni, çalışma grubu, çalışma grubu büyüklüğü, yapılan analizler 

ve kullanılan değişkenler olmak üzere 9 kategori bulunmaktadır.  Oluşturulan bu forma duygu 

yönetimi becerisi alanında çalışmaları olan 2 uzmandan görüş alınmıştır. Uzmanlardan alınan 

görüşler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak veri toplama aşamasına geçilmiştir. 

ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Derleme çerçevesinde alınan akademik çalışmalar, araştırma soruları kapsamında analiz edilip 

sunulmuştur. Öncelikle akademik çalışmaların, türü, yılı, desenleri, çalışma grupları, çalışma 

grupları boyutları ve değişkenler ile ilgili analizi yapılmış ve bulguları sunulmuştur.  

Yayınların Türlerine ve Yıllarına Ait Bulgular 

Araştırma kapsamında incelenen yerli akademik çalışmaların yıllarına ve türlerine göre 

dağılımı Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Araştırma kapsamında incelenen yerli akademik çalışmaların yıllarına ve türlerine 

göre dağılımı 
Yayın Yılı Makale Yüksek lisans tezi Doktora tezi f % 

2012 - - - - 0,00% 

2013 - - - - 0,00% 

2014 - 1 - 1 2,94% 

2015 - - - - 0,00% 

2016 1 - - 1 2,94% 

2017 2 - 1 3 8,82% 

2018 1 4 - 5 14,71% 

2019 5 6 - 11 32,35% 

2020 5 - - 5 14,71% 

2021 2 4 1 7 20,59% 

Toplam 16 16 2 34 %100 

Araştırma kapsamında incelenen yerli akademik çalışmaların yayımlanma yılları 

incelendiğinde; 1 (%2.94) araştırmanın 2014 yılında, 1 (%2.94) araştırmanın 2016 yılında, 3 

(%8.82) araştırmanın 2017 yılında, 5 (%14.71) araştırmanın 2018 yılında, 11 (%32.35) 

araştırmanın 2019 yılında, 5 (%14.71) araştırmanın 2020 yılında, 7 (%20.59) araştırmanın 2021 

yılında yayımlandığı görülmüştür. Ayrıca 2012, 2013 ve 2015 yıllarında konu ile ilgili 

araştırmaya rastlanmamıştır. Bu bulguya göre duygu yönetimi ile ilgili yapılan akademik 

çalışmaların 2018 yılı ile birlikte daha çok çalışılmaya başlandığı, 2019 yılında ise yoğun olarak 

çalışıldığı söylenebilir.  

Araştırma kapsamında incelenen yerli akademik çalışmaların türleri incelendiğinde; konu ile 

ilgili 16 makale, 16 yüksek lisans tezi ve 2 doktora tezi yayımlandığı görülmüştür. Konu ile 

ilgili makalelerin 2016-2021 yılları arasında yayımlandığı görülmüştür. Ayrıca 2012-2015 

yılları arasında duygu yönetimi becerisi ile ilgili yayımlanmış bir makaleye rastlanmamıştır. 

Konu ile ilgili yüksek lisans tezlerinin 1 tez 2014 yılında, 4 tez 2018 yılında, 6 tez 2019 yılında 

ve 4 tez 2021 yılında yayımlanmıştır. Ayrıca 2012, 2013, 2015.2016.2017 ve 2020 yıllarında 

yüksek lisans tez çalışmasına rastlanmıştır. Konu ile ilgili doktora tezleri incelendiğinde; 1 tezin 

2017 yılında ve 1 tezin de  2021 yılında yayımlandığı görülmüştür Ayrıca 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında yayımlanmış olan bir doktora tezine rastlanmamıştır. 

Duygu yönetimi becerisi ile ilgili yapılan yerli akademik çalışmaların çoğunlukla makale ve 

yüksek lisans türünde olduğu söylenebilir. 

Araştırma kapsamında incelenen yabancı akademik çalışmaların yıllarına ve türlerine göre 

dağılımı Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Araştırma kapsamında incelenen yabancı akademik çalışmaların yıllarına ve türlerine 

göre dağılımı 
Yayın Yılı Makale Yüksek lisans tezi Doktora tezi f % 

2012 2 - 2 4 %20,00 

2013 2 - - 2 %10,00 

2014 1 - - 1 %5,00 

2015 - - - - %0,00 

2016 1 - 1 2 %10,00 
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2017 2 1 - 3 %15,00 

2018 - - 1 1 %5,00 

2019 2 - - 2 %10,00 

2020 1 - - 1 %5,00 

2021 4 - - 4 %20,00 

Toplam 15 1 4 20 %100 

Araştırma kapsamında incelenen yabancı akademik çalışmaların yayımlanma yılları 

incelendiğinde; 4 (%20) araştırmanın 2012 yılında, 2 (%10) araştırmanın 2013 yılında, 1 (%5) 

araştırmanın 2014 yılında, 2 (%10) araştırmanın 2016 yılında, 3 (%15) araştırmanın 2017 

yılında, 1 (%5) araştırmanın 2018 yılında, 2 (%10) araştırmanın 2019 yılında, 1 (%5) 

araştırmanın 2020 yılında, 4 (%20) araştırmanın 2021 yılında yayımlandığı görülmüştür. 

Ayrıca 2015 yılında konu ile ilgili araştırmaya rastlanmamıştır. Bu bulguya göre duygu 

yönetimi ile ilgili yapılan yabancı akademik çalışmaların 2012-2021 yılları arasında dengeli bir 

dağılım izlediği söylenebilir.  

Araştırma kapsamında incelenen yabancı akademik çalışmaların türleri incelendiğinde; konu 

ile ilgili 15 makale, 1 yüksek lisans tezi ve 4 doktora tezi yayımlandığı görülmüştür. 

Değerlendirilen makalelerin 2014, 2016 ve 2020 yıllarında 1’er, 2012, 2013, 2017 ve 2019 

yıllarında 2’şer, 2021 yılında ise 4 tane akademik makalenin yayımlandığı görülmüştür. Ayrıca 

2015 ve 2018 yıllarında duygu yönetimi becerisi ile ilgili yayımlanmış bir makaleye 

rastlanmamıştır. Konu ile ilgili 2017 yılında çalışılmış 1 yüksek lisans tezine rastlanmıştır. 

Ayrıca 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında yayımlanmış yüksek 

lisans tez çalışmasına rastlanmıştır. Konu ile ilgili doktora tezleri incelendiğinde; 2 tezin 2012 

yılında, 1tezin 2016 ve 1 tezin de 2018 yılında yayımlandığı görülmüştür Ayrıca 2013, 2014, 

2015, 2017, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında yayımlanmış olan bir doktora tezine rastlanmamıştır. 

Duygu yönetimi becerisi ile ilgili yapılan yabancı akademik çalışmaların çoğunlukla makale 

türünde olduğu söylenebilir. 

Yayınların Araştırma Desenlerine Ait Bulgular 

Araştırma kapsamında incelenen yerli akademik çalışmaların araştırma desenlerine göre 

dağılımı Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Araştırma kapsamında incelenen yerli akademik çalışmaların araştırma desenlerine 

ait bulgular  
Araştırma Modelleri f % 

Nicel Yöntem (Betimsel, İlişkisel, Nedensel vb.) 25 %73,53 

Nicel Yöntem (Deneysel) 8 %23,53 

Karma Yöntem (Açımlayıcı, Eş Zamanlı vb.) 1 %2,94 

Nitel Yöntem (Durum, Fenomenolojik vb.) 0 %0,00 

Toplam 34 %100 

Araştırma kapsamında incelenen yerli akademik çalışmaların araştırma desenleri 

incelendiğinde; 25 (%73.53) araştırmanın nicel yöntem (betimsel, ilişkisel, nedensel vb.), 8 

(%23.53) araştırmanın nicel yöntem (deneysel) ve 1 (%2.94) araştırmanın karma yöntem 

(açımlayıcı, eş zamanlı vb.) ile gerçekleştirildiği görülmüştür. Nitel yöntemin (durum, 

fenomenolojik vb.) kullanıldığı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bulguya göre duygu yönetimi 

becerisi ile ilgili araştırmaların çoğunlukla nicel yöntem (Betimsel, ilişkisel, nedensel vb.) ile 

gerçekleştirilmiş olduğu söylenebilir.  
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Araştırma kapsamında incelenen yabancı akademik çalışmaların araştırma desenlerine göre 

dağılımı Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. Araştırma kapsamında incelenen yabancı akademik çalışmaların araştırma 

desenlerine ait bulgular  
Araştırma Modelleri f % 

Nicel Yöntem (Betimsel, İlişkisel, Nedensel vb.) 9 %45.00 

Nitel Yöntem (Durum, Fenomenolojik vb.) 7 %35.00 

Nicel Yöntem (Deneysel) 4 %20.00 

Karma Yöntem (Açımlayıcı, Eş Zamanlı vb.) 0 %0.00 

Toplam 20 %100 

Araştırma kapsamında incelenen yabancı akademik çalışmaların araştırma desenleri 

incelendiğinde; 9 (%45.00) araştırmanın nicel yöntem (betimsel, ilişkisel, nedensel vb.), 7 

(%35.00) araştırmanın nitel yöntem (durum, fenomenolojik vb.) ve 4 (%20.00) araştırmanın 

nicel yöntem (deneysel) ile gerçekleştirildiği görülmüştür. Karma yöntemin (açımlayıcı, eş 

zamanlı vb.) kullanıldığı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bulguya göre duygu yönetimi 

becerisi ile ilgili yabancı araştırmaların çoğunlukla nicel yöntem (betimsel, ilişkisel, nedensel 

vb.) ve  nitel yöntem (durum, fenomenolojik vb.) ile gerçekleştirilmiş olduğu söylenebilir. 

Çalışma Grubuna Ait Bulgular 

2012-2021 yılları arasında duygu yönetim becerisi ile ilgili yapılan yerli akademik çalışmalar 

farklı yaş grupları ile gerçekleştirilmiştir. Akdemik çaışmaların çalışma gruplarına ilişkin 

bilgiler Tablo 5’te verilmiştir.  

Tablo 5. Araştırma kapsamında incelenen yerli akademik çalışmaların çalışma gruplarına ait 

bulgular 
Çalışma Grupları f % 

Yetişkinler  14 41,18% 

Üniversite Öğrencileri 13 38,24% 

Lise Öğrencileri 2 5,88% 

Okul Öncesi Dönem Çocukları 2 5,88% 

İlköğretim Öğrencileri 1 2,94% 

Çocuk Ergenler 1 2,94% 

Ebeveyn-Çocuk 1 2,94% 

Toplam 34 %100 

Tablo 5’te 2012-2021 yılları arasında yapılmış olan yerli akademik çalışmaların çalışma 

grupları incelendiğinde; 14 (%41.18) çalışmanın yetişkinler, 13 (%38.24) çalışmanın üniversite 

öğrencileri, 2 (%5.88) lise öğrencileri, 2 (%5.88) okul öncesi dönem çocukları ve 1’er  (%2.94) 

çalışmanın ilköğretim öğrencileri, cocuk ergenler ve ebeveyn-çocuk gruplarıyla 

gerçekleştirildiği görülmüştür. Bulgulara göre, duygu yönetme becerileri ile ilgili yapılmış olan 

yerli akademik çalışmaların çocuğunlukla yetişkinler ve üniveriste öğrencileri ile yapıldığı 

söylenebilir.  

2012-2021 yılları arasında duygu yönetim becerisi ile ilgili yapılan yabancı akademik 

çalışmalar farklı yaş grupları ile gerçekleştirilmiştir. Akdemik çaışmaların çalışma gruplarına 

ilişkin bilgiler Tablo 6’da verilmiştir.  
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Tablo 6. Araştırma kapsamında incelenen yabancı akademik çalışmaların çalışma gruplarına 

ait bulgular 
Çalışma Grupları f % 

Yetişkinler  11 57,89% 

Üniversite Öğrencileri 4 21,05% 

Okul Öncesi Dönem Çocukları 1 5,26% 

İlköğretim Öğrencileri 1 5,26% 

Lise Öğrencileri 1 5,26% 

Ebeveyn-Çocuk  1 5,26% 

Çocuk Ergenler 0 0,00% 

Toplam 19 %100 

Tablo 6’da 2012-2021 yılları arasında yapılmış olan yabancı akademik çalışmaların çalışma 

grupları incelendiğinde; 11 (%57.89) çalışmanın yetişkinler, 4 (%21.05) çalışmanın üniversite 

öğrencileri, 1’er  (%5.26) çalışmanın ise okul öncesi dönem çocukları, ilköğretim öğrencileri, 

lise öğrencileri ve ebeveyn-çocuk gruplarıyla gerçekleştirildiği görülmüştür. Bulgulara göre, 

duygu yönetme becerileri ile ilgili yapılmış olan yabancı akademik çalışmaların çocuğunlukla 

yetişkinler ile yapıldığı söylenebilir. Ayrıca 2016 yılında yayaımlnmış olan bir sistematik 

derleme çalışması bulunmaktadır. Bu makale, örneklem grubu tablosunda gösterilmemiştir. 

Çalışma Gruplarının Büyüklüğüne Ait Bulgular 

2012-2021 yılları arasında duygu yönetim becerisi ile ilgili yapılan yerli akademik çalışmaların 

çalışma grubu büyüklüğüne ilişkin bilgiler Tablo 7’de verilmiştir.  

Tablo 7. Araştırma kapsamında incelenen yerli akademik çalışmaların çalışma grubu 

büyüklüğüne ait bulgular 
Çalışma Grubu Büyüklüğü f % 

1-100 7 20,59% 

101-200 7 20,59% 

201-400 12 35,29% 

401-600 4 11,76% 

601-800 3 8,82% 

801-1000 1 2,94% 

Toplam 34 %100 

Tablo 7’de 2012-2021 yılları arasında yapılmış olan yerli akademik çalışmaların çalışma grubu 

büyüklükleri incelendiğinde; 7 (%20.59) araştırmanın 1-100 kişi ile, 7 (%20.59) araştırmanın 

101-200 kişi ile, 12 (%35.29) araştırmanın 201-400 kişi ile, 4 (%11.76) araştırmanın 401-600 

kişi ile, 3 (%8.82) araştırmanın 601-800 kişi ile ve 1 (%2.94) araştırmanın 801-1000 kişi ile 

gerçekleştirildiği görülmüştür. Elde edilen bulgulara göre duygu yönetimi becerisi ile ilgili 

yapılmış olan yerli akademik çalışmaların çoğunluğunun 201-400 arasındaki kişi ile 

gerçekleştirildiği söylenebilir. Çalışma grubu büyüklüğü 1-100 arasındaki kişi sayısı olan 

çalışmaların tamamını deneysel çalışmalar oluşturmaktadır. 

2012-2021 yılları arasında duygu yönetim becerisi ile ilgili yapılan yabancı akademik 

çalışmaların çalışma grubu büyüklüğüne ilişkin bilgiler Tablo 8’de verilmiştir.  
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Tablo 8. Araştırma kapsamında incelenen yabancı akademik çalışmaların çalışma grubu 

büyüklüğüne ait bulgular 
Çalışma Grubu Büyüklüğü f % 

1-100 11 55,00% 

101-200 2 10,00% 

201-400 2 10,00% 

401-600 1 5,00% 

601-800 1 5,00% 

801-1000 3 15,00% 

Toplam 20 %100 

Tablo 8’de 2012-2021 yılları arasında yapılmış olan yabancı akademik çalışmaların çalışma 

grubu büyüklükleri incelendiğinde; 11 (%55.00) araştırmanın 1-100 kişi ile 2 (%10.00) 

araştırmanın 101-200 kişi ile 2 (%10.00) araştırmanın 201-400 kişi ile 1 (%5.00) araştırmanın 

401-600 kişi ile 1 (%5.00) araştırmanın 601-800 kişi ile ve 3 (%15.00) araştırmanın 801-1000 

kişi ile gerçekleştirildiği görülmüştür. Elde edilen bulgulara göre duygu yönetimi becerisi ile 

ilgili yapılmış olan akademik çalışmaların çoğunluğunun 1-100 arasındaki kişi ile 

gerçekleştirildiği söylenebilir. Çalışma grubu büyüklüğü 1-100 arasındaki kişi sayısı olan 

çalışmaların 3’ü deneysel, 4’ü nitel yöntem kullanılarak yapılan çalışmalardır. 

Analiz yöntemlerine ait bulgular 

2012-2021 yılları arasında duygu yönetim becerisi ile ilgili yapılan yerli akademik çalışmalarda 

kullanılan analiz tekniklerine ilişkin bilgiler Tablo 9’da verilmiştir.  

Tablo 9. Araştırma kapsamında incelenen yerli akademik çalışmalarda kullanılan analiz 

tekniklerine ait bulgular 
Analiz teknikleri f % 

t-testi  16 17,02% 

Korelasyon Analizi  14 14,89% 

ANOVA testi 13 13,83% 

Regresyon Analizi 10 10,64% 

Mann-Whitney U-Testi 9 9,57% 

Betimsel Analiz 6 6,38% 

Kruskal Wallis H Testi 6 6,38% 

Yapısal Eşitlik Modellemesi 4 4,26% 

Post Hoc Analizi 4 4,26% 

Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 3 3,19% 

ANCOVA 2 2,13% 

Shapiro-Wilk Testi 2 2,13% 

İçerik Analizi 1 1,06% 

Ki Kare testi 1 1,06% 

Kolmogorov-Simirnov Testi 1 1,06% 

Doğrulayıcı Faktör Analizi 1 1,06% 

Sobel analizi 1 1,06% 

Toplam 94 %100 

Tablo 9’da 2012-2021 yılları arasında yapılmış olan yerli ve yabancı akademik çalışmalarda 

kullanılan analiz teknikleri incelendiğinde; 16 (%17.02) çalışmada t testi, 14 (%14.89) 

çalışmada korelasyon analizi, 13 (%13.83) çalışmada ANOVA testi, 10 (%10.64) çalışmada 
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regresyon analizi, 9 (%9.57) çalışmada Mann-Whitney U-Testi, 6 (%6.38) çalışmada betimsel 

analiz teknikleri, 6 (%6.38) çalışmada Kruskal Wallis H Testi, 4 (%4.26) çalışmada Yapısal 

Eşitlik Modellemesi, 4 (%4.26) çalışmada post hoc analizi, 3(%3.19) çalışmada Wilcoxon 

İşaretli Sıralar Testi,  2’şer (%2.13) çalışmada ANCOVA ve Shapiro-Wilk Testi, 1’er (%1.06) 

araştırmada içerik analizi, ki-kare, Kolmogorov-Simirnov Testi, doğrulayıcı faktör analizi, 

sobel analizi tekniklerinin kullanıldığı görülmektedir. Bu bulguya göre, duygu yönetim becerisi 

ile ilgili yapılan yerli akademik çalışmaların çoğunluğunda t-testi, korelasyon analizi, ANOVA, 

regresyon analizi ve Mann-Whitney U-Testinin kullanıldığı söylenebilir. 

2012-2022 yılları arasında duygu yönetim becerisi ile ilgili yapılan yabancı akademik 

çalışmalarda kullanılan analiz tekniklerine ilişkin bilgiler Tablo 10’da verilmiştir.  

Tablo 10. Araştırma kapsamında incelenen yabancı akademik çalışmalarda kullanılan analiz 

tekniklerine ait bulgular 
Analiz teknikleri f % 

Korelasyon Analizi  5 13,16% 

Betimsel Analiz 5 13,16% 

t-testi  4 10,53% 

Regresyon Analizi 4 10,53% 

Yapısal Eşitlik Modellemesi 3 7,89% 

İçerik Analizi 3 7,89% 

ANOVA testi 2 5,26% 

ANCOVA 2 5,26% 

Tematik analiz 2 5,26% 

Mc Nemar Testi 2 5,26% 

Mann-Whitney U-Testi 1 2,63% 

Kruskal Wallis H Testi 1 2,63% 

Shapiro-Wilk Testi 1 2,63% 

Ki Kare testi 1 2,63% 

Post Hoc Analizi 1 2,63% 

MANCOVA 1 2,63% 

Toplam 38 %100 

Tablo 10’da 2012-2021 yılları arasında yapılmış olan yabancı akademik çalışmalarda kullanılan 

analiz teknikleri incelendiğinde; 5’er (%13.16) çalışmada korelasyon analizi ve betimsel analiz 

teknikleri, 4’er (%10.53) çalışmada t testi ve regresyon analizi, 3’er (%7.89) çalışmada yapısal 

eşitlik modellemesi ve içerik analizi, 2’şer (%5.26) çalışmada ANOVA, ANCOVA, tematik 

analiz ve Mc Nemar Testi,  1’er (%2.63) çalışmada Mann-Whitney U-Testi, Kruskal Wallis H 

Testi, Shapiro-Wilk Testi, Ki Kare testi, Post Hoc Analizi ve MANCOVA analiz tekniklerinin 

kullanıldığı görülmektedir. Bu bulguya göre duygu yönetim becerisi ile ilgili yapılan yabanci 

akademik çalışmaların çoğunluğunda korelasyon analizi, betimsel analiz, t testi ve regresyon 

analizinin kullanıldığı söylenebilir. 

Duygu Yönetimi Becerisi Araştırmalarında Çalışılan Değişkenler 

2012-2021 yılları arasında duygu yönetim becerisi ile ilgili yapılan yerli akademik çalışmalarda 

farklı değişkenlerle çalışıldığı görülmektedir. Duygu yönetim becerisi araştırmalarında çalışılan 

değişkenlerle ilgili frekanslar Tablo 11’de verilmiştir. 

Tablo 11. Araştırma kapsamında incelenen yerli akademik çalışmalarda çalışılan değişkenlere 

ait bulgular 
Değişken f % Değişken f % 

Kişilik Özellikleri 2 5,41% Nomofobi (Akıllı telefon bağımlılığı) 1 2,70% 

Affetme/Affedicilik 2 5,41% Sosyal bağlılık 1 2,70% 
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Bağlanma stilleri  2 5,41% Temas engelleri 1 2,70% 

Yalnızlık 2 5,41% Ebeveyn yetkinliği 1 2,70% 

Duygu Düzenleme 1 2,70% Koşulsuz kendini kabul 1 2,70% 

Tükenmişlik  1 2,70% Bakım verici yükü 1 2,70% 

Duygusal emek davranışları  1 2,70% Benliğin farklılaşması 1 2,70% 

Duygusal Zeka 1 2,70% Mizah tarzları 1 2,70% 

Kültürel Değerler 1 2,70% Duyguları tanıma 1 2,70% 

Özbenlik kurgusu 1 2,70% Arkadaşlık becerisi 1 2,70% 

Psikolojik İyi Oluş  1 2,70% Sınav kaygısı 1 2,70% 

İş Doyumu  1 2,70% Saldırganlık 1 2,70% 

Motivasyon Düzeyi  1 2,70% Bilişsel-Duygu Düzenleme 1 2,70% 

Empati 1 2,70% Psikolojik danışma özyetkinliği 1 2,70% 

İlişki özyeterlik düzeyi 1 2,70% Otomatik düşünceler 1 2,70% 

Yaratıcılık düzeyi 1 2,70% Sosyal duygusal öğrenme 1 2,70% 

Annelerin çocuk yetiştirme tutumları 1 2,70% Yıldırma 1 2,70% 

Çocukluk çağı deneyimleri 1 2,70% Duygusal yeme 1 2,70% 

Karar verme stilleri 1 2,70% Kontrolsüz yeme 1 2,70% 

Problemli sosyal medya kullanımı 1 2,70%    

Duygu yönetim becerisi ile ilgili yapılan yerli araştırmalarda çalışılan değişkenler 

incelendiğinde; 2’şer kez kişilik özellikleri, affetme/affedicilik, bağlanma stilleri ve yalnızlık 

değişkenlerinin çalışıldığı görülmüştür. Araştırmalarda 1’er kez duygu düzenleme, tükenmişlik, 

duygusal emek davranışları, duygusal zeka, kültürel değerler, özbenlik kurgusu, psikolojik iyi 

oluş, iş doyumu, motivasyon düzeyi, empati, ilişki özyeterlik düzeyi, yaratıcılık düzeyi, 

annelerin çocuk yetiştirme tutumları, çocukluk çağı deneyimleri, karar verme stilleri, problemli 

sosyal medya kullanımı, nomofobi (akıllı telefon bağımlılığı), sosyal bağlılık, temas engelleri, 

ebeveyn yetkinliği, koşulsuz kendini kabul, bakım verici yükü, benliğin farklılaşması, mizah 

tarzları, duyguları tanıma, arkadaşlık becerisi, sınav kaygısı, saldırganlık, bilişsel-duygu 

düzenleme, psikolojik danışma özyetkinliği, otomatik düşünceler, sosyal duygusal öğrenme, 

yıldırma, duygusal yeme ve kontrolsüz yeme değişkenleri ile çalışıldığı görülmektedir. Elde 

edilen bulgulara göre, duygu yönetim becerisinin en fazla kişilik özellikleri, affetme/affedicilik, 

bağlanma stilleri ve yalnızlık değişkenleri ile çalışılmış olduğu söylenebilir. Konu ile ilgili yerli 

akademik çalışmalarda çeşitli değişkenlerin kullanıldığı görülmüştür. 

2012-2021 yılları arasında duygu yönetim becerisi ile ilgili yapılan yabancı akademik 

çalışmalarda farklı değişkenlerle çalışıldığı görülmektedir. Duygu yönetim becerisi 

araştırmalarında çalışılan değişkenlerle ilgili frekanslar Tablo 12’de verilmiştir. 

Tablo 12. Araştırma kapsamında incelenen yabancı akademik çalışmalarda çalışılan 

değişkenlere ait bulgular 
Değişken f % Değişken f % 

Öğrenme Güçlüğü  3 12,50% Motivasyon Düzeyi  1 4,17% 

Duygu Düzenleme 2 8,33% Empati 1 4,17% 

Tükenmişlik  2 8,33% Yaşam yönelimi 1 4,17% 

Depresyon  2 8,33% Yürütücü işlevler Davranış kontrolü 1 4,17% 

Kişilik Özellikleri 1 4,17% Duygusal deneyim yetenekleri 1 4,17% 

Duygusal emek davranışları  1 4,17% Duygusal öz yeterlilik düzeyi 1 4,17% 

Duygusal Zeka 1 4,17% İşten ayrılma niyeti 1 4,17% 

Kültürel Değerler 1 4,17% Ölüm ya da kayıp ardından yas 1 4,17% 

Psikolojik İyi Oluş  1 4,17% Dış grup önyargısı 1 4,17% 

İş Doyumu  1 4,17%    

Duygu yönetim becerisi ile ilgili yapılan yabancı araştırmalarda çalışılan değişkenler 

incelendiğinde; 3 kez öğrenme güçlüğü, 2’şer kez tükenmişlik, duygu düzenleme ve depresyon, 

1’er kez ise kişilik özellikleri, duygusal emek davranışları, duygusal zeka, kültürel değerler, 

psikolojik iyi oluş, iş doyumu, motivasyon düzeyi, empati, yaşam yönelimi, yürütücü işlevler 
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davranış kontrolü, duygusal deneyim yetenekleri, duygusal öz yeterlilik düzeyi, işten ayrılma 

niyeti, ölüm ya da kayıp ardından yas ve dış grup önyargısı değişkenleri ile çalışıldığı 

görülmektedir. Elde edilen bulgulara göre, duygu yönetim becerisinin en fazla öğrenme 

güçlüğü, tükenmişlik, duygu düzenleme ve depresyon değişkenleri ile çalışılmış olduğu 

söylenebilir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bireyin yüksek iyi oluş seviyesine sahip olması, kendini başarılı hissetmesi ve sosyal 

etkileşiminin iyi düzeyde ve sağlıklı olabilmesi için kendi duygularını fark edebilmesi, 

anlayabilmesi ve ifade edebilmesi ve yönetebilmesi oldukça önemlidir (Özdemir, 2017). 

Bireyin duygularını denetleyebilmesi ve tutarlı bir biçimde davranarak değişimlere uyum 

sağlayabilmesi olarak tanımlanan duygu yönetimi (Erdoğdu, 2008), bireyin yaşamında önemli 

bir rol oynamaktadır. Bu araştırmada, Türkiye’de ve yurt dışında duygu yönetimi becerisi ile 

ilgili yapılmış akademik çalışmaların incelenerek alandaki araştırma eğilimlerinin belirlenmesi 

amaçlanarak bu alandaki çalışmaların genel çerçeveleri betimlenmiştir. İçerik analizi 

yönteminin kullanıldığı mevcut araştırma kapsamında; 18 yerli tez, 16 yerli makale, 5 yabancı 

tez ve 15 yabancı makale olmak üzere toplam 54 akademik çalışma incelenmiştir. Bu 

çalışmalar; yayımlanma yılı, türü, araştırma modeli, çalışma grubu, çalışma grubu genişliği, 

yapılan istatistiksel analizler, duygu yönetimi becerisi değişkeni ve duygu yönetimi becerisi 

değişkeni ile çalışılan diğer değişkenler ölçütleri çerçevesinde incelenmiştir.  

Araştırma kapsamında incelenen Türkiye’de yayımlanmış olan akademik çalışmalar 2018 yılı 

ve sonrasında daha fazla çalışılmıştır.  2012, 2013 ve 2015 yıllarında duygu yönetimi becerisi 

ile ilgili araştırmaya rastlanmamıştır. Konu ile ilgili yapılan akademik çalışmaların 2018 yılı ile 

birlikte daha çok çalışılmaya başlandığı, 2019 yılında ise yoğun olarak çalışıldığı görülmüştür. 

Araştırma kapsamında incelenen 34 yerli akademik çalışmanın 28’i 2018 yılı ve sonrasında 

yayımlanmıştır. Ayrıca bu çalışmaların 16’sı makale, 16’sı yüksek lisans tezi ve 2’si doktora 

tezi olarak yayımlanmıştır.  

Yabancı akademik çalışmaların ise 2012-2021 yılları arasında dengeli bir dağılım izlediği 

görülmüştür. Ayrıca 2015 yılında yayımlanmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. Araştırma 

kapsamında incelenen 20 akademik çalışmanın 13’ü 2016 yılı ve sonrasında yayımlanmıştır. 

Yayın türlerine bakıldığında ise 20 çalışmanın 15’i makale, 1’i yüksek lisans tezi ve 4’ü doktora 

tezi olarak yayımlanmıştır.  Türkiye’de yapılan çalışmalar yoğun olarak yüksek lisans tezi ve 

makale çalışması türündedir. Yabancı akademik çalışmaların ise genellikle makale çalışması 

türünde olduğu görülmüştür.  

Araştırma kapsamında incelenen yerli ve yabancı akademik çalışmaların çoğunluğunda 

araştırmacılar tarafından genellikle nicel araştırma yöntemi (betimsel, ilişkisel, nedensel, 

deneysel vb.) tercih edilmiştir. İlişkisel tarama modeli (Ashworth vd, 2017; Ercengiz vd, 2020; 

Kozan, 2019; Lee vd, 2016; Öztürk ve Özan, 2021; Sevimli vd, 2016; Yelpaze, 2021) ve 

deneysel modele (Akan ve Kıran, 2018; Luby vd, 2021; Tas ve Arabacı, 2020; Tekin, 2019; 

Truţă, 2013) göre desenlenen çalışmaların bu grup içinde daha fazla olduğu görülmüştür. 

Duygu yönetimi becerisi ile ilgili deneysel çalışmalara sıkça rastlanmıştır. 

İncelenen yerli ve yabancı akademik çalışmaların çoğunluğunun örneklem grubunu yetişkinler 

ve üniversite öğrencileri oluşturmaktadır (Kriumane, 2012; Makwana vd, 2021; Sarpdağ, 2019; 

Xu vd, 2014). Yetişkinler grubunda öğretmenler, akademisyenler, okul yöneticileri ve 

ebeveynler yer almaktadır. Bu gruplar haricinde ilköğretim öğrencileri, lise öğrencileri ve okul 

öncesi dönemde olan çocuklarda çalışma grubunda yer almaktadır. Okul öncesi dönemdeki 

çocuklarla yürütülen bazı çalışmaların çocukların aileleri ile birlikte yürütüldüğü görülmüştür 

(Cantekin ve Akduman, 2020). 
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Çalışma gruplarının genişliği incelendiğinde ise çalışmaların genellikle “0-400” kişi ile 

yürütüldüğü görülmüştür (İşeri, 2019; Kozan vd, 2017; Türk, 2018). Deneysel çalışmaların 

fazla olması çalışma grubu genişliği 0-100 arasında olan çalışmaların sayısını artırmaktadır. 

Çalışma grubu genişliği 801-100 arasında olan bir yerli çalışma, iki tane de yabancı çalışma 

bulunmaktadır (Du vd, 2019; Karakuş Gül, 2019; Makwana, 2021). 

Araştırma kapsamında incelenen yerli akademik çalışmalarda kullanılan analiz tekniklerinin 

genellikle t-testi, korelasyon analizi, ANOVA testi, regresyon analizi, Mann-Whitney U-testi, 

betimsel analiz, Kruskal Wallis H testi, Yapısal Eşitlik Modellemesidir (Ercengiz, 2019; 

Sevimli vd, 2016; Tekin, 2019). Yabancı akademik çalışmalarda ise genellikle korelasyon 

analizi, betimsel analiz, t-testi, regresyon analizi, Yapısal Eşitlik Modellemesi, içerik analizi 

kullanılmıştır. Çalışmalarda birçok farklı analiz tekniğinin kullanıldığı görülmüştür (Dunn ve 

Johnson, 2020; Lee vd, 2016; Makwana, 2021) 

Alanyazın taramasında duygu yönetimi becerisi değişkeninin yerli ve yabancı akademik 

çalışmalarda birçok farklı değişkenle birlikte çalışıldığı görülmüştür. Birlikte en fazla çalışıldığı 

değişkenler ise kişilik özellikleri, tükenmişlik, duygu düzenleme, öğrenme güçlüğü, duygusal 

emek davranışları, yalnızlık, affetme, bağlanma stilleri, duygusal zeka, depresyon, kültürel 

değerler, psikolojik iyi oluş, iş doyumu, motivasyon düzeyi ve empati gibi çok çeşitli 

değişkenlerden oluştuğu görülmüştür. Değişkenlerin kullanım sıklığı değerlendirildiğinde her 

bir değişkenin bir ya da iki kez kullanıldığını görülmektedir.  

Araştırma kapsamında incelenen akademik çalışmaların, yerli ve yabancı alanyazında sınırlı 

sayıda olduğu görülmüştür. Bu nedenle duygu yönetimi becerisi ile ilgili çalışmaların 

alanyazına kazandırılmasının yerinde olacağı düşünülmektedir.  

Ayrıca konu ile ilgili yayımlanan araştırmaların çoğunluğunda nicel yöntemin kullanıldığı 

görülmüştür. Daha farklı araştırma desenleri ile çalışmalar yürütülebilir. Rehberlik ve 

psikolojik danışmanlık alanında duygu yönetimi becerisi ile ilgili yapılan çalışmaların sınırlı 

sayıda olduğu dikkat çekmektedir. Alana daha fazla katkı sağlanmasının yerinde olacağı 

düşünülmektedir. Duygu yönetimi becerisi 2012-2021 yılları arasında yerli ve yabancı 

alanyazında farklı birçok değişkenle çalışılmıştır. Değişkenlerin kullanım sıklığı 

incelendiğinde, her bir değişkenle bir kez ya da iki kez  çalışıldığı görülmüştür. Aynı 

değişkenler ile farklı çalışma grupları üzerinde yürütülecek çalışmaların ve farklı değişkenler 

ile birlikte çalışmaların yapılmasının alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Sonuç olarak bu araştırmanın, duygu yönetimi becerisi ile ilgili Türkiye’de ve yurt dışında 

yayımlanmış olan akademik çalışmaların derlenip incelendiği bir çalışma olması bakımından 

önemli olduğu ve konu ile ilgili çalışacak olan araştırmacılara bir kaynak sunabileceği 

düşünülmektedir. Duygu yönetimi becerisi ile ilgili alanyazında sınırlı sayıda çalışma 

bulunmasından dolayı daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu, farklı araştırma modelleri ve 

analiz tekniklerinin kullanılmasının, daha geniş çalışma grupları ile çalışmaların 

yürütülmesinin yerinde olacağı düşünülmektedir. 
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YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİRKEN KONUŞMA BECERİSİNİ 

GELİŞTİRMEDE GÖREV ODAKLI YÖNTEM 

 

Fatih YILMAZ, Çağatay AKDAŞ 

 

Özet 

Yabancı dil öğretiminde yüzyıllardır birçok teknik ve yöntem denenmiş ve kullanılmıştır. Ancak 

değişen ve gelişen dünya şartlarıyla birlikte kullanılan bazı yöntem ve teknikler geçerliliğini 

yitirmiş ve geleneksel bir hal almıştır. Temelinde iletişimsel yaklaşım olan görev odaklı yöntem 

iletişim ihtiyaçlarını hedef alan, öğrenciye yaparak yaşayarak öğrenme imkânı sunan çağdaş 

bir yöntemdir. Ülkemizin küreselleşen dünya ile birlikte diğer ülke vatandaşları ile etkileşimi 

artmış, yabancı ülkelerden eğitim, çalışma, ticaret, sığınma v.b birçok nedenden dolayı gelen 

bireylerin Türkçe öğrenmesi bir ihtiyaç haline gelmiştir. Yabancılara Türkçe öğretirken hem 

zaman hem de etkililik yönünden ekonomik olan görev temelli yöntem kullanımı ile birlikte dil 

öğrenimi günlük ihtiyaçlara ve iletişime yönelik katkılar sağlamaktadır.  Bu çalışmada görev 

temelli yöntemin avantajları, dezavantajları, öğretmen ve öğrencinin rolleri, görev temelli 

yöntemin konuşma becerisinin gelişmesine yönelik etkileri incelenmiştir. Görev temelli yönteme 

uygun özellikle konuşma becerisini geliştirmeye yönelik 5 adet özgün etkinlik tasarlanmıştır. 

Etkinlikler görev öncesi, görev, planlama, sunum, inceleme, uygulama basamaklarına uygun 

şekilde dizayn edilmiştir. Bu etkinlikler şunlardır: Küresel Isınma, Yemek Yiyoruz, Devam 

Ediyoruz, Hangi Şehir, Tarihte Yolculuk etkinliği. Bu etkinliklerle öğrencilerin konuşma, 

iletişim, kendini ifade etme, yaratıcı düşünme, problem çözme, günlük iletişim dilini 

kullanabilme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Aynı zamanda etkinliklerde yer alan 

yemek isimleri, şehir isimleri, eser isimleri ile hedef dilin kültürel unsurlarının öğretimi de 

hedeflenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Görev temelli öğretim, konuşma becerisi, iletişim becerisi. 

 

TASK-FOCUSED METHOD IN DEVELOPING SPEAKING SKILLS 

WHILE TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS 

 

Abstract 

Many techniques and methods have been tried and used in foreign language teaching for 

centuries. However, some methods and techniques used with the changing and developing 

world conditions have lost their validity and become traditional. The task-based method, which 

is based on a communicative approach, is a contemporary method that targets communication 

needs and offers students the opportunity to learn by doing and experiencing. With the 

globalizing world, our country's interaction with the citizens of other countries has increased, 

and it has become a necessity for individuals who come from foreign countries for many reasons 

such as education, work, trade, immigration, etc. to learn Turkish. While teaching Turkish to 

foreigners, with the use of task-based method, which is economical in terms of both time and 

effectiveness, language learning contributes to daily needs and communication. In this study, 

the advantages and disadvantages of the task-based method, the roles of the teacher and the 

student, and the effects of the task-based method on the development of speaking skills were 

examined. In accordance with the task-based method, 5 authentic activities were designed 

specifically to improve speaking skills. The activities are developed in accordance with the 
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steps of pre-task, task, planning, presentation, examination and implementation. These 

activities developed are: Global Warming, We Eat, We Go On, Which City, Journey through 

History event. With these activities, it is aimed to develop the students' skills of speaking, 

communication, self-expression, creative thinking, problem solving and using the language of 

daily communication. At the same time, it is aimed to teach the names of the dishes, the names 

of the cities, the names of the works and the cultural elements of the target language. 

Keywords: Task-based teaching, speaking skill, communication skill. 

GİRİŞ 

Dünyanın varoluşundan bugüne kadar insanlar çeşitli ihtiyaçlar için yabancı dil öğrenmeye 

ihtiyaç duymuşlar, bununla ilgili kalıcı öğrenmeler gerçekleştirmek için çeşitli yöntem ve 

teknikleri kullanmışlardır. Günümüz gelişen ve küreselleşen dünyamızda iletişim ve etkileşim 

çok önemli bir hal almıştır. Bundan dolayı geleneksel yöntemler yerine daha çağdaş, iletişime 

ve konuşmaya dayalı günlük ihtiyaçlara uygun bir dil öğretimi yapılması bir ihtiyaç haline 

gelmiştir. Günümüz çağdaş eğitiminde kullanılan yapılandırıcı yaklaşıma uygun çağdaş bir 

yöntem olan görev temelli yöntem gerçek yaşam merkezli ,öğrenene yaparak-yaşayarak 

öğrenme imkanı sunan , öğrenenlerin birbirleriyle sürekli  etkileşimde bulunduğu bir 

yöntemdir.  Temeli iletişimsel yönteme dayanan görev temelli yöntem iletişimsel yöntemin 

geliştirilmesi ile ortaya çıkmıştır.  

Göreve dayalı öğretim yöntemini ilk olarak kullanan ve geliştiren Dr. N.S. Prabhu’dur. Yöntemi 

ilk olarak Güney Hindistan’da uygulayan Prabhu, öğrencilerin hedef dile odaklanmalarını değil 

verilen görevleri yerine getirerek istenilen başarıyı sağlayacaklarına inanmaktadır. Öğrenciler 

bir görevi tamamlamaya çalışırken, birbirleriyle sürekli etkileşim halinde olacaklarından dil 

edinimi hızlanacaktır(Yılmaz-Kocaoğlu 2017). Görev temelli yöntem ile birlikte öğrenciler 

gerçek hayatın farklı durumlarına maruz bırakılırlar. Kendilerine verilen görevleri aşmak için 

birbirleriyle konuşmak ve etkileşime geçmek zorunda kalırlar. Öğrenci hedefe ulaşmak için 

çalışırken günlük hayattan kopuk bir dil öğrenimi yerine günlük hayatta iletişimde 

kullanılabileceği şekliyle aktif olarak dili öğrenir. Kısacası dili öğrenen aynı zamanda sosyal 

bir aktördür. Görev odaklı dil öğretiminin hedefi öğretmen rehberliğinde hedef dili öğrenen 

öğrencinin kendi çabasıyla görevler yoluyla kelimeleri, günlük konuşma dilini ,iletişim 

kurmayı ,cümle yapılarını, kalıp sözleri bağlamdan hareketle öğrenmesini sağlamaktır . 

İletişimsel yaklaşımın birkaç adım daha gelişmesinin bir sonucu olan görev odaklı dil öğretimi, 

yabancı dil öğrenenlere dil kullanımı için doğal bir ortam sağlamayı hedeflemekle birlikte bu 

doğal ortam içerisinde öğrencilerin, birbirlerini anlamak ve kendilerini ifade etmek için 

etkileşime girmelerinin dil edinimini kolaylaştıracağı düşüncesini benimsemektedir (Akbal 

2008).  

Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metninde de görev temelli yöntem ve görev tanımları 

yapılmıştır. Görev kavramı, bireyin belirli bir sonuca ulaşmak için gerekli olduğunu düşündüğü 

eylem odaklı her şey olarak tanımlanabilir. Çözülmesi gereken bir sorun, yerine getirilmesi 

gereken bir yükümlülük, belirlenmiş bir amaç bu tür durumlara örnek olabilir. Bu tanıma göre, 

bir dolabı taşınmak, bir kitap yazmak, bir sözleşmenin müzakeresinde karar almak, iskambil 

oynamak, bir restoranda yemek ısmarlamak, bir metni yabancı dile tercüme etmek veya sınıfça 

okul gazetesi hazırlamak da bu tür eylemlere örnek olarak verilebilir (CECRL, 2001: s. 15) 

Görevler ile birlikte dil öğrenimi bir amaç iken dil araç haline gelir. Bireylerin etkinlik 

sürecinde birbirleri ile etkileşimi günlük dil öğrenimini de kalıcı hale getirir.  

Her şeyin ötesinde eylem odaklı yaklaşım; başlıca hedef noktası dil olmayan, amaca yönelik, 

iş birliğine dayalı görevlerin kullanımını işaret etmektedir. Bir görevin başlıca hedefi dil 

olmadığında -bir gezi planlama, poster yapma, blog oluşturma, festival tasarlama, aday seçme 
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ve benzeri gibi- farklı bir ürün veya sonuç ortaya çıkmaktadır(CECRL, 2001: s. 34). İşbirliğine 

ve akran öğretimine de uygun zemini olan görev temelli yöntem kullanımı ile birlikte öğrenciler 

sosyalleşir, kendi yaş gruplarıyla kurduğu iletişimden hareketle daha kalıcı öğrenmeler sağlar. 

Görevleri tamamlamak amacıyla akranlarıyla yaptığı işbirliği sayesinde daha hızlı öğrenmeler 

gerçekleşir. Etkinliklerin içeriği ile birlikte tarihi yerlerimiz , şehirlerimiz, yemeklerimiz  v.b 

birçok unsur ile birlikte kültür aktarımı da yapılmış olur. 

GÖREV TEMELLİ YÖNTEMİN UYGULANIŞ BASAMAKLARI 

1) GÖREV ÖNCESİ BÖLÜM (GÖREVE GİRİŞ) 

Öğretmen öğrencilerin ilgi alanına göre öğrencilerle ile birlikte bir konu belirler. İlgi alanlarına 

göre seçilen konuyla ilgili öğrencilere ön bilgiler verilerek öğrenciler güdülenirler. Bu ön 

bilgiler tanıtım için posterler , görseller , videolar ya da öğretmenin konu ile ilgili kısa bir 

tanıtımı olabilir. Öğretmen bu bölümde kısaca konu ile ilgili sezdirme yapar. Bu hazırlıklar 

yapıldıktan sonra görevin kuralları öğrenci-öğretmen işbirliğinde belirlenir.  

2) GÖREV DÖNGÜSÜ 

a) GÖREV :  Öğrenciler sınıf içerisinde ya da okul dışında görevler ile ilgili çalışmalar 

yaparken öğretmen gözlemci rolündedir. 

b) PLANLAMA :  Öğrencilerin sunum öncesi ya da verilen ödevlerin teslimi öncesi planlarını 

yaptıkları aşamadır. 

c) SUNUM : Ödev yapan gruplar sunumlarını yaparlar. Her grup kendi görevleri ile ilgili 

bilgileri diğer gruplara aktarır. Böylece sınıfta bir bilgi fırtınası oluşturulur. Öğretmenin 

dönütler vermeye başladığı aşamadır. Eksik ve yanlış noktalarla ilgili düzeltmeler yapar. 

3)DİLE ODAKLANMA :  

a) İNCELEME : Gruplar yaptıkları ödevler hakkında incelemeler yaparlar. Ödevlerdeki ortak 

noktaları ve farkları belirlerler. Öğretmen bu noktada eksik ve yanlış yapılan noktaları tahtaya 

yazarak sınıf ile birlikte çözüme kavuşturur. 

b) UYGULAMA : Öğretmen bu noktada yeni bilgiler vererek ya da sorular sorarak sınıfta bir 

beyin fırtınası oluşturur. Bu bölüm yöntemin en can alıcı noktasıdır. Sorular ve yeni bilgiler ile 

birlikte öğrencide tam öğrenme sağlanır. Bu tartışma ve beyin fırtınası sonrası kelimeler ve 

cümle yapıları ile ilgili ince noktaları belirtir. Bu bölümde öğrencilere yeniden görevler 

verilerek pekiştirme yapılabilir. 

GÖREV TEMELLİ YÖNTEMİN AVATANTAJLARI 

-Yapılandırıcı yaklaşım ve çağdaş öğretim yöntemlerine uygun olarak öğrenme süreci 

öğretmen merkezli değil öğrenci merkezli olarak devam eder. 

-Soyut halde olan bilgiler günlük hayattaki yaşananlara ve problemlere uygun hale getirilerek 

somut hale gelir. 

-Öğrencinin aktif olduğu bu yöntemde öğrencilerin işbirliği yapması ile birlikte öğrencilerde 

işbirliği birlikte yapabilme özelliği gelişir ve akran öğretimi ile birlikte birbirlerinin eksiklerini 

giderirler. 

-Kendileri yaparak ve uygulayarak öğrendikleri için daha kalıcı öğrenmeler gerçekleşir. 

-Öğrenciler arasında gerçek bir iletişim ve sosyal etkileşim ortamı meydana gelir. 

-Konuşma ve yazma becerileri başta olmak üzere dört temel dil becerisinin gelişmesine önemli 

katkı sağlar. 
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-Sonuç odaklı değil süreç odaklı çağdaş bir yöntemdir. 

-Öğretmen gözlemci ve pasif gözükse de asıl işi yapan yöneten ve süreci doğru yöne sürükleyen 

faktördür. Öğretim yapılandırıcı yaklaşıma uygun öğrenci merkezli ve öğretmen rehberliği 

ışığında devam eder. 

-Öğrenme güçlükleri belirli öğretimsel amaçlarla giderilebilir. Bilişsel işleme ve dil yapılarına 

önem arasında seçim yapılabilir ya da doğru ifade kullanımına verilen önem azaltılarak akıcı 

konuşma geliştirilebilir. (GÖÇER-2017) 

-Öğrencilerin işbirliği ve birlikte başarma hissiyatları öğrencileri öğrenme sürecine daha çok 

güdüler. 

-Esnetilebilir ve sürece uygun hale getirilebilir bir yöntemdir. 

-Öğrenciye bir görev sorumluluğu yerine getirme alışkanlığı kazandırır. 

-Bütün yaş gruplarına ve seviyelerine yönelik görevler oluşturmak mümkündür. 

Görev temelli yöntemin avantajları özetlenecek olursa; 

Öğrenci merkezli olma , işbirliğini destekleme , gerçek bir iletişim sürecinin yaşanması ve bu 

süreçte öğrencilerin yapıdan çok hedef dilin kullanımına odaklanmaları, dört temel dil 

becerisinin etkileşimsel olarak yer alması ve farkındalık çalışmaları sayesinde öğrencilerin 

kendi dil seviyeleri ile görevlerin gerektirdiği dil seviyesi arasındaki farkı anlamaları ve bunun 

sonucu olarak da öğrencilerin dil seviyelerinin gelişmesi şeklinde ifade 

edilebilir.(YORULMAZ-2009) . 

GÖREV TEMELLİ YÖNTEMİN DEZAVATANTAJLARI 

-Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur. 

-Kalıcı öğrenmeler sağlasa da zaman açısından ekonomik değildir. 

-Öğretmenin müdahale edeceği yerlerde erken ya da geç davranması bilgi karmaşasına ve 

sağlıklı dönüt verilememesine yol açar.  

-Rehber rolünde olan öğretmenin plan aşamasını sağlıklı yapamaması halinde öğrencinin 

belleğinde yanlış öğrenmeler ve karmaşalar ortaya çıkar. 

-Öğrencinin aktif olduğu bu yöntemde süreç doğru ve planlı bir şekilde yönetilmezse 

öğrencilerin algıları dağılarak yöntemin sağlayacağı bütün avantajlar dezavantaja dönüşür. 

-Görevin merkezde olduğu bu yöntem uygulanırken öğrencilerin görev merkezli kurdukları 

iletişim ve etkileşim aralarında bireysel iletişime dönebilir.Burada öğretmen ne yaptığını 

bilen, kendinden emin ve donanımlı olmalıdır.Aksi taktirde zaman kaybı ve eksik öğrenmeler 

ortaya çıkacaktır. 

GÖREV TEMELLİ YÖNTEMDE ÖĞRETMENİN ROLLERİ 

Bu yöntemde öğretmen ne kadar pasif görünse de asıl işi yapan öğretmendir. Öğretmen 

öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik görevleri belirlerler. Görevler verilmeden görevlerin ne 

olduğunu iyice açıklamalı,öğrencilere ipuçları ve önbilgiler vermelidir.Görev esnasında 

öğretmen gözlemci rolünde olmalıdır. Bu aşamada öğretmen doğru ya da yanlış dönüt 

vermekten kaçınmalıdır.Öğretmen görev sonrasında öğrencilerden görev ile ilgili sunum 

yapmışlarsa geri dönüt vermeli, rapor hazırlamışlarsa incelemeli ve yanlışları düzeltmelidir. 

Sonrasında sınıfta bir etkileşim ortamı hazırlayarak her grubun yaptığı görevlerin dönütleri 

yapılmalı beyin fırtınası ortamı oluşturmalıdır. Sonrasında her grubun yaptığı ödevler tüm sınıf 

tarafından anlaşılıncaya dek görevler yinelenmeli ve pekiştirilmelidir. 
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GÖREV TEMELLİ YÖNTEMDE ÖĞRENCİ ROLLERİ 

Öğrenciler bu yöntemde sürekli olarak aktif durumdadırlar. Öğretmenin rehberliği ve ön 

bilgilerini harekete geçirmesinden sonra öğrenciler beyin fırtınası yoluyla önbilgileriyle yeni 

bilgilerini birleştirip bir sentez yaparlar. Görevi hazırlamak için harekete geçerler. Öğrenciler 

görevlerden hareketle hedef dilin sözcüklerini, cümle yapılarını , kullanımını gerçek hayata 

yakın bir biçimde öğrenmeye başlarlar. Bağlamdan hareketle kelimelerin anlamlarını çıkarırlar, 

bir konuşmayı devam ettirirler, iletişim yeteneklerini geliştirirler. Görev sonrası öğretmen 

dönütlerinden hareketle eksik kısımlarını görür , etkinlik sonrası çalışma yeni görevlere 

hazırlanma imkanı bulmuş olurlar. 

Görev temelli yöntemin öğrenci üzerindeki bir önemli artısı da öğrencinin iletişim becerilerini 

geliştirmesidir. Görev süresince birbirleri ile sürekli sosyal etkileşimde olan öğrenciler işbirliği 

yapabilme , birlikte bir süreci yönetme, süreç sonunda ortaya bir ürün çıkarabilme yeteneklerini 

geliştirmiş olurlar. Aynı zamanda öğrenciler bir sorumluluğu bir görevi yerine getirebilme 

yeteneği kazanmış olurlar. Öğrenci bu yöntemde sürekli aktif durumda olduğundan bellekte 

daha kalıcı öğrenmeler gerçekleşir. Görevler vasıtasıyla dört temel dil becerisini geliştirler. 

Görevleri yaparken sürekli iletişim halinde olan öğrenci gerçek hayata yakın öğrenmeler 

gerçekleştirir ve gerçek hayatta sokakta, sinemada, kafede, lokantada kullanacağı dil yapılarını 

sınıfta kullanmış ve öğrenmiş olurlar. 

Tablo 1. Etkinlik Örneği 1 

Etkinlik adı : Küresel Isınma 

Teknik : 6 Şapka Düşünme Tekniği 

Düzey : B1 

GÖREV ÖNCESİ 

Amaç : Küresel ısınmanın ne olduğunu , zararlarını nasıl önlem alınacağını öğrencilerin 

anlamasını ve hedef dilde görüşlerini anlatmasını sağlamak. 

• Küresel ısınma ile ilgili öğrencilere sorular sorarak öğrenciler bu konu hakkında 

düşündürülür. 

Küresel ısınma nedir ? 

Küresel ısınmanın dünyamıza zararları nelerdir? 

Daha önce küresel ısınma kavramını duydunuz mu ? 

Küresel ısınmanın iklime etkisi var mıdır? 

• Öğrencilere küresel ısınma ile ilgili görseller gösterilir. Animasyonlar izletilir. 

Öğrencilere küresel ısınma kavramı ile ilgili öğretmen tarafından küçük bir ön 

bilgi verilmiş olur. 

Görsel 1 
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Görsel 2 

 
Görsellerin ardından küresel ısınma ile ilgili 5 dakikalık bir animasyon filmi 

izletilir.Öğrencilere küresel ısınma ile ilgili kısa bilgiler verdikten sonra yeniden 

sorular yöneltilir. 

Görsellerden hareketle küresel ısınma nedir? 

Küresel ısınmanın çevreye zararları nelerdir? 

Küresel ısınmanın hayvanlara zararları nelerdir? 

• Öğrenciler gruplara ayrılır. Gruplara ayrılan öğrencilere her gruba bir şapka 

düşecek şekilde altı düşünme şapkasına uygun bir şekilde küresel ısınma hakkında 

görüş geliştirmeleri istenir. 

GÖREV  

• Öğrenciler şapkanın özelliklerine göre  grup içinde tartışarak görüşlerini 

yazarlar. 

Öğretmen öğrencilerin görevi daha iyi idrak edebilmeleri için şapka türlerine göre küçük 

örnekler verebilir.  

PLANLAMA 

Her grup temsil ettiği şapkaya uygun kurduğu cümlenin uygunluğunu grup içerisinde 

kontrol ederler. Gruptaki her öğrenci şapkasına uygun bir şekilde cümlesini belirlemiş 

sunuma hazır olmuş olur. 

SUNUM 

• Her gruptan sırasıyla birer kişi tahtaya çıkarak şapka özelliklerine uygun bir 

şekilde 30 saniyelik hazırlıklı bir konuşma yapar.  

Öğretmen içerikle ilgili dönütler verir hatalarla ilgili düzeltmeler yapar. 

İNCELEME 

• Öğrencilerin görev esnasında yaptıkları telaffuz hatalarını, yanlış yerde 

kullandıkları kelimeleri , anlatım bozukluklarını öğretmen tahtaya yazar. 

Eksikleri düzeltir. Öğrenciler yanlışlarını yeniden gözden geçirirler. 

Öğrencilerin yaptığı hatalar sınıfça telaffuz edilerek , konuşarak telafi edilir. 

UYGULAMA 

• Öğretmen öğrencilere daha ilginç sorular sorarak yaratıcılıklarını geliştirmeye 

çalışır. 

Küresel ısınma sebebiyle eriyen buzullar nedeniyle okyanusun altında kalmış bir 

kutup ayısı olsanız insanlara neler söylemek isterdiniz ?  

 

Dünyada bir günlüğüne su olmasa neler olurdu ? 

• Öğretmen öğrencilerine bu sorulardan hareketle yeni bir görev verebilir. 

Öğrencilerin konuşma becerilerinin daha çok gelişmesi için öğretmen 

öğrencilerden bu iki sorudan birisini seçmelerini ister. Öğrenciler bu sorulardan 
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birisini seçerek kendilerinin konuştukları birer dakikalık bir ses kaydı hazırlarlar. 

Ses kayıtları konuşma kurallarına uygun bir hazırlıklı konuşma örneği olmalıdır. 

Böylece öğrenciler hedef dilde konuşma becerilerini görevler yoluyla geliştirmiş 

olurlar. 

 

Tablo 2. Etkinlik Örneği 2  

Etkinlik Adı : Yemek Yiyoruz 

Teknik : Drama 

Düzey : B1 

GÖREV ÖNCESİ 

Amaç : Öğrencilere  bir yemek masasında kullanılacak kalıp sözleri öğretmek , öğrencinin 

hedef dilde kendini ifade etmesini öğrenmesini sağlamak, Türk sofra kültürünün aktarımını 

sağlamak. 

• Öğrencilere bir yemek masasında kullanılan kalıp ifadelerin neler olduğu sorulur 

ve beyin fırtınası yapılır. 

• Öğretmen Türk yemekleri ile ilgili sınıfta bir sohbet ve tartışma havası 

yaratmalıdır. 

• Beyin fırtınası sayesinde öğrencilerin zihninde şemalar daha da netleşmiş 

olacaktır. 

• Öğretmen sınıfı 3 gruba ayırır. Her gruba birer karton verir. Bu kartonlara 

aralarında düşünerek belirledikleri  bir yemek masasında kullanılan 10 kalıp söz 

yazmalarını ister. 

GÖREV 

• Öğretmenin ayırdığı gruplar kalıp sözleri belirleyip kartona yazmışlardır. Bu 

kartonlardan hareketle her gruptan bir yemek masasında gerçekleşen olaylar, 

sohbetler , kalıp sözler merkezli bir drama planlamalarını ister. Öğretmen görevi 

öğrencilere aktardıktan sonra sınıfta gözlemci rolüne bürünür. 

PLANLAMA 

• Her grup kendi arasında tartışarak senaryosunu belirler. Roller gruptaki üyelere 

dağıtılır. Her öğrenci kendinden de bir şeyler katarak bir role bürünür. Telaffuza 

ve dili vurgu ve tonlamaya dikkat ederek prova yaparlar. 

 

SUNUM 

• Her grup kendilerine verilen süreye uyarak sınıfa gösterilerini sunarlar. 

İNCELEME 

• Öğrencilerin drama sırasında kullandığı kalıp sözler , ifadeler , telaffuz 

edilemeyen kelimeler tahtaya yazılır. Öğretmen gösteri sırasında yapılan hataları, 

cümle yapılarını,telaffuz hatalarını sınıf ile birlikte  düzeltir. 

 

• Yanlış telaffuz edilen kelimeler öğretmen rehberliğinde sınıf ile birlikte 

düzeltilerek koro halinde tekrar edilir. 

 

• Sonrasında gösteri sırasında kullanılan Türk yemekleri ile ilgili beyin fırtınası 

yapılır. Öğretmen başka hangi Türk yemeklerini biliyorsunuz diyerek öğrencilere 

sorular sorar. 

UYGULAMA 

• Öğretmen öğrencilerden birer Türk yemeğini seçerek kenilerinin sunacağı şekilde 

1 dakikalık bir tanıtım videosu hazırlamalarını ister. Bu etkinlikle birlikte öğrenci 
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hem dilsel yapıları öğrenecek ve tekrar edecektir. Etkinlikle birlikte öğrencinin 

konuşma  becerisi gelişmiş olacaktır. Aynı zamanda öğrenci hedef dilin kültürünü 

de idrak etmiş olacaktır. 

Tablo 3. Etkinlik Örneği 3 

Etkinlik Adı : Devam Ediyoruz Etkinliği 

Düzey : B1 

GÖREV ÖNCESİ 

Amaç : Öğrencilerde işbirliği, yaratıcılık, başlanmış bir işe katkı getirme ya da 

sonuçlandırma, katılımdan keyif alma, kurallara uyma, iletişim becerilerini geliştirme ve 

hazırlıksız konuşma yeterliliğini kazandırmak. 

• Öğretmen öğrencilere Nasreddin Hoca ile ilgili önbilgiler verir. 

• Görsellerden kısa filmlerden yararlanarak öğrencilerde şemalar oluşmasını 

sağlar. 

• Güldürürken öğüt veren ögelerin yani fıkraların özellikleri verilir. 

GÖREV 

• Öğretmen öğrencilere birey olarak yapmaları gerekenleri belirtir. 

• Öğretmen Nasreddin Hoca ile ilgili görselleri tahtaya yansıtır. 

• Öğretmen Nasreddin Hoca fıkralarından birinin girişini yaparak her öğrencinin  

fıkrayı bir cümle ile devam ettirmesini söyler. 

PLANLAMA 

• Sınıftaki öğrenciler sırasıyla devam edecekleri cümleyi kararlaştırırlar. Son 

sıradaki öğrenci ise fıkranın sonunu nasıl getireceğini planlar. 

SUNUM 

• Öğretmenin fıkrayı başlattığı cümleden hareketle ilk sıradaki öğrenci fıkrayı 

devam ettirir. 

• Sırasıyla fıkranın devamına uygun ve anlamlı olacak şekilde öğrenciler dili 

özenle kullanarak vurguya, telaffuza dikkat ederek fıkrayı devam ettirir. 

• Son öğrenci ise fıkranın sonunu güldürü ve öğüt ögeleri ile birlikte bitirir. 

İNCELEME 

• Öğretmen fıkrayı bağlama uygun devam ettirirken yapılan dil hataları ve metnin 

akışına uygun olmayan ögeleri tahtaya yazar. 

• Öğrencilere dönütler verir. Eksik ve hatalı kısımlarla ilgili öğrenciler beyin 

fırtınası yaparak aralarında konuşurlar. 

UYGULAMA 

• Öğretmen eksik kısımları belirttikten sonra öğrencilere birer Nasreddin hoca 

fıkrası seçmelerini söyler.  

• Sonraki derste bu fıkraları sınıfa anlatmalarını ister. Böylece fıkra tamamlarken 

hazırlıksız konuşma yapan öğrenciler hazırlanarak hazırlıklı bir konuşma 

yapabilir kazanımını da yerine getirmiş olurlar. 

Tablo 4. Etkinlik Örneği 4  

Etkinlik Adı : Hangi Şehir Etkinliği 

Düzey : B1 

GÖREV ÖNCESİ : 

Amaç : Hedef dili öğrenmek isteyen öğrencilerin dili öğrenirken dilini öğrendikleri ülkenin 

güzelliklerini kültürlerini farketmesini sağlamak ve eserler ve şehirler hakkında 

konuşmalarını sağlayarak konuşma becerilerini geliştirmek. 

• Öğretmen öğrencilere Türkiye’ de hangi tarihi eserleri ve şehirleri biliyorsunuz 

tarzı bir soru sorarak öğrencileri bu konu hakkında düşündürür. 
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• Sonrasında öğrencilere görseller ve slaytlar yoluyla tarihi eserler ve bulundukları 

şehirler hakkında kısa bilgiler verilir. 

 
 

GÖREV 

• Öğrenciler 2 gruba ayrılır. Bu gruplar sırasıyla soru soran ve cevap veren taraflar 

olacaklardır. Her grup slaytlardan ve görsellerden gördükleri tarihi eserleri 

belirleyip isimlerini söyleyip bilgi verdikten sonra karşı gruba hangi şehirde 

olduğunu soracaktır. Sonrasında en çok puanı alan grup yarışmayı kazanmış 

olacaktır. 

PLANLAMA 

• Öğrenciler slaytta gördükleri tarihi eserler ve görsellerden hareketle tanıtıp hangi 

şehirde olduğunu soracakları eserleri seçerler. Öğretmende hazır olan resimleri 

alırlar ve sunum esnasında tahtaya asarak sunumu hangi cümleyle yapacaklarını 

belirlerler. 

SUNUM 

• Soru grubu ve cevap grubundan birer öğrenci tahtaya çıkar. Sunum grubundaki 

öğrenci tahtaya eserin resmini yapıştırır ve kısa ve net cümlelerle bilgi vermeye 

başlar. ( Ayasofya Doğu Roma tarafından yapılmıştır. Ayasofya hangi şehirdedir? 

• Doğru cevap veren öğrencinin grubuna 1 puan yazılır. Etkinlik sonunda en çok 

puanı alan grup oyunu kazanır.  

İNCELEME 

• Öğretmen gözlemci rolünden çıkarak yarışmayı kazanan grubu tebrik eder. 

Sonrasında eserler tanıtılırken yapılan kısa konuşmalardaki telaffuz hatalarını , 

eksik kalan yönleri tahtaya yazar ve sınıfça yanlışlar tartışılır. Konuşma yanlışları 

öğretmen ve sınıf işbirliğiyle çözülür. 

UYGULAMA 

• Öğretmen dönütleri verdikten sonra her öğrenciye bir şehir ismi vererek o 

şehirdeki bir eseri birkaç cümle ile tanıttıkları çok kısa bir video çekmelerini ödev 

olarak verir. 

• Böylece öğrenciler hem konuşma becerilerini geliştirir hem de öğrendikleri dilin 

kültürünü, şehirlerini tanımış olurlar.  
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Tablo 5. Etkinlik Örneği 5 

Etkinlik Adı : Tarihte Yolculuk 

Düzey : B1 

GÖREV ÖNCESİ 

Amaç: Farklı kültürlerden gelen öğrencilere kültür aktarımı yapmak, Türk kültürüne 

uyumlarını sağlamak, konuşma becerilerini geliştirmek. 

• Öğretmen öğrencileri derse hazırlamak için tarihimizdeki büyük bilim adamları ile 

ilgili kısa bilgiler verilir. 

• Öğrencilere hangi bilim adamlarını bildikleri sorulur.  

GÖREV 

• Öğretmen sınıfı 2 gruba ayırır. 

• Her öğrenciye bir bilim adamını araştırmalarını söyler ve süre verir. 

• Öğretmen her öğrencinin bir bilim adamı rolüne girmesini ve kendini onun yerine 

koyarak tanıtmasını ister. 

PLANLAMA 

• Öğrenciler seçtikleri bilim adamı ile ilgili topladığı bilgiler ile ilgili hazırlıklı 

konuşma yapmak için bir konuşma metni hazırlar. 

SUNUM 

• Her öğrenci tanıtacağı bilim adamı rolüne bürünür ve kendini tanıtmaya başlar. 

• Sınıftaki her öğrenci sunumunu yapana kadar müdahale edilmez. 

İNCELEME 

• Öğrencilerin drama sırasında kullandığı kalıp sözler, ifadeler, telaffuz edilemeyen 

kelimeler tahtaya yazılır. Öğretmen gösteri sırasında yapılan hataları, cümle 

yapılarını, telaffuz hatalarını sınıf ile birlikte  düzeltir. 

• Öğretmen konuşma hatalarını tahtaya yazar ve öğrencilere bunlara dikkat edilmesi 

gerektiğini söyler. 

UYGULAMA 

• Öğretmen yanlışları düzelttikten sonra öğrencilerden tarihi bir kişiliği seçip onunla 

ilgili bilgi sahibi olmalarını ister. 

• Sonraki derse ise hazırlanıp aynı uygulamayı farklı bilim adamları üzerinden yeniden 

yapılacağını belirtir. Önceki uygulamada yapılan hatalara dikkat edilmesi gerektiği 

öğrencilere belirtilir. 

SONUÇ 

Yabancılara Türkçe öğretirken görev temelli yöntem kullanımı hem zaman hem de etkililik 

yönünden oldukça ekonomiktir. Öğrencilere yaparak yaşayarak öğrenme ve günlük iletişim 

becerilerini geliştirme imkanı sunar. Öğrencilerin iletişim becerilerini, işbirliği yapabilme 

yeteneğini, problem çözme yeteneğini, sorumluluk alma ve bir görevi başarabilme yeteneğini 

geliştirir. Aynı zamanda hedef dilin kültürel unsurlarını göstermek kültür aktarımını sağlamak 

açısından kullanımı da oldukça yararlıdır. Okuma, yazma, dinleme becerileri için sık sık 

başvurulan bu yöntem konuşma becerisini geliştirmek için de kullanılabilir ve öğrencilerin 

iletişim becerileri geliştirilebilir. Öğrenci bu yöntem ile kendisini daha iyi ifade edebilir hale 

gelir, telaffuz, vurgu, tonlama gibi ögelerin farkına varır. Dili daha etkili kullanır.  Etkinliklerle 

öğrenciler şu kazanımlara ulaşırlar:  

- Öğrenciler hazırlıklı bir konuşmada yapılması gerekenlerin dikkat edilmesi gereken 

ögelerin farkına varırlar. 

- Öğrenciler kendilerini etkili bir şekilde ifade ederler. 

- Öğrenciler şapkaların özelliklerine göre yaratıcı düşünme yeteneklerini geliştirirler. 

- İşbirliği yapma yeteneklerini geliştirirler. 
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- Empati kurma ve sorunlara çözüm üretme yeteneklerini geliştirirler. 

- Öğrenciler sorumluluk alma ve bir görevi tamamlayabilme yeteneğini kazanırlar. 

- Öğrenciler dünyamızın sorunlarıyla ilgili farkındalık kazanır. 

- Öğrenciler bir yemek masasında kullanılacak kalıp sözleri öğrenirler ve hedef dilde 

kendilerini daha iyi ifade ederler. 

- Öğrenciler Türk sofra kültürünü öğrenirler. 

- Konuşma becerisinin geliştirilmesiyle birlikte yemek isimleri, kalıp sözler, yemek 

masasında yapılan konuşmalar ile kültür aktarımı da sağlanmış olur. 

- Günlük iletişim dilinde sürekli kullanacakları kalıpları öğrenmiş olurlar.  

- Öğrenciler sorumluluk alma yeteneği kazanmış olurlar. 

- Öğrenciler işbirliği yaparak belirli bir süreç içinde ortaya bir ürün çıkarırlar. 

- Yaratıcılık becerileri gelişir. 

- Başlanmış bir işe katkı getirme ya da sonuçlandırma yeteneği kazanırlar. 

- İletişim becerileri gelişir ve hazırlıksız konuşma yeterliliği kazanmış olurlar. 

- Nasrettin hocayı öğrenirler ve kültür aktarımı sağlanmış olur. 

- Öğrenciler bağlamdan hareketle cümleye nasıl devam edeceğini idrak etmiş olur. 

- Öğrenciler hedef dili öğrenirken dilini öğrendikleri ülkenin güzelliklerini ve kültürünü 

de farketmiş olurlar.  

- Öğrenciler soru sorma ve bir soruya etkili bir cevap verme yeteneği kazanmış olurlar. 

- Öğrenciler vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek etkili iletişim kurmayı öğrenirler. 

- Farklı kültürlerden gelen öğrenciler Türk kültürüne uyum sağlamış olur. 

- Türk bilim adamları tanıtılarak kültür aktarımı sağlanmış olur. 

- Tarihi kişiliklerden hareketle kendini tanıtma, etkili konuşma, rol oynama ve empati 

kurma yeteneklerini geliştirirler. 

- Bir görevi tamamlama yeteneği kazanırlar. 

- Bu etkinliklerle birlikte hedef dilde etkili konuşma becerisi kazanan bireyler aynı 

zamanda yaratıcı düşünme, problem çözme, empati kurma, sorumluluk alma yeteneği 

kazanmış olurlar.  
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TÜRKİYE’DE ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ALANINDA AİLEYE YÖNELİK 

OLARAK YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ: 

SİSTEMATİK DERLEME 

 

Kazım ÇARMAN, Selahattin AVŞAROĞLU, Hatice İrem ÖZTEKE KOZAN 

 

GİRİŞ 

İnsan davranışının hemen hemen tamamı öğrenme ile kazanılmıştır. Çok az davranış refleks 

olarak doğuştan getirilir (Arı, 2008). Öğrenme yaşam boyu sürerken ve yalnızca yeni bir 

beceride ya da akademik bir konuda uzmanlaşmayı değil, duygusal gelişmeyi, toplumsal 

etkileşimi ve hatta kişilik gelişmesini de kapsar (Atkinson ve ark., 2008). Öğrenme davranışı 

hayatımızın birçok noktasında karşımıza çıkarken günümüzde öğrenmeye bağlı yetersizlik 

kavramı ile de karşılaşırız. Bu kavramın geçmişte net bir şekilde tanımlanmıyor olması 

bireylerin akademik başarılarını artırma konusunda birçok engel meydana getirmiştir. Dr. 

Samuel Kirk, 1963 yılında “Öğrenme Yetersizliği” kavramını ortaya atmış olup ilk olarak 1964 

yılında “Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklar Derneği” adı altında sürece dahil etmiştir (Thaha 

Abdullateef, 2022). Eğitimde başarısızlık yaşayan bireyler ile ortak özellikleri olsa da öğrenme 

güçlüğü durumu olan bireylerin özellikleri daha farklıdır. Santrock'a (2012) göre öğrenme 

güçlüğü olan bireyler, konuşma ve yazma dilini anlamada ve kullanmada zorluk çeker. Ayrıca 

bu bireylerin dinleme, düşünme, okuma, yazma ya da hecelemesinde zorluklar görülebilir. 

Öğrenme güçlüğü sınıflandırması yapabilmek için, öğrenme probleminin temel olarak görsel, 

işitsel ya da motor engelden; zihin gelişim geriliğinden; duyusal bozukluklardan; çevresel, 

kültürel ya da ekonomik dezavantajdan kaynaklanmıyor olması gerekir. 

Deveci ve Koç (2020) öğrenme güçlüğü teriminin, öğrenmenin herhangi bir alanında 

karşılaşılan belirli bir bozukluğu değil, öğrenme güçlüklerinin geneli için geçerli olabilecek 

ortak özellikleri ya da eksiklikleri karşıladığını söyler. Literatür incelendiğinde öğrenme 

güçlüğü ifadesinin genel bir kavram olduğu görülmektedir. Son yıllarda aynı durumu ifade eder 

şekilde özel öğrenme ya da özgül öğrenme terimleri daha sıklıkla tercih edilmektedir. 

Öğrenme güçlüğü kavramının anlaşılması için öğrenme güçlüğünün tanı ölçütlerinin yanında 

alt kategorilerinin de incelenmesi gereklidir. Melekoğlu ve Yıldız'a (2021) göre özel öğrenme 

güçlüğü altında disleksi kavramı okuma güçlüğü yaşayan çocukları ifade etmekteyken 

diskalkuli kavramı matematik güçlüğü yaşayan çocukları ve disgrafi kavramı da yazma güçlüğü 

yaşayan çocukları ifade etmektedir. 

Öğrenme güçlüğü, çocukların akademik başarılarına, bilişsel ve dil gelişimlerine ve sosyal 

ilişkilerine zarar veren bir öğrenme bozukluğu olarak ele alınabilir. Ailede öğrenme güçlüğüne 

sahip olan çocuğun olması ebeveynlerin kaygı, suçluluk, stres, depresyon, anksiyete düzeylerini 

etkilemekte, aile yükünü arttırmakta, çocukları reddetmeye kadar gidebilecek bir döngünün 

yaşanmasına da neden olabilmektedir (Kadan, 2022). Böyle durumlarda ailelerin öğrenme 

güçlüğü yaşayan çocuklarının durumunu gizledikleri belirlenmiştir. Aileler, öğrenme güçlüğü 

yaşayan çocuklarının çevresinde olumsuzluklar yaşamasını istemediği için çocuklarının 

durumlarını sakladıkları sonucuna varılmıştır (Tekin, 2017). Aileler stresli durumlarda genel 

olarak pozitif ve negatif duygularla bir duygu karmaşası içine girerler. Bu duygu karmaşasının 

bir göstergesi olarak aşırı koruma da görülebilir. Ailenin, çocukla ilgili duyguları karışıktır. 

Bireyin, çocuğunda bir yetersizlik durumunun olduğunu öğrenmesi noktasında, buradan alınan 

duygusal yükler diğer bireylerle olan ilişkilere yansıtılır. Eşler arası ilişki çoğu kez bozulur ya 

da zora sürüklenir ve ev yaşamı çeşitli sorunlara doğru sürüklenebilir (Avşaroğlu ve Okutan, 
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2018). Her türlü zorluğa rağmen anne-babanın yaşadığı bir takım roller mevcuttur. Bu rolleri 

en sağlıklı biçimde oynayabilmeleri, hem kendi içsel özellikleri hem de çevresel desteklerinin 

zenginliğine bağlıdır.  

Özel öğrenme güçlüğü hususunda en temel unsur olan aile kavramına ayrıntılı değerlendirme 

yapmak gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (2008) ortaya koyduğu Özel Öğrenme 

Güçlüğü Destek Eğitim Programı’na göre bireyin eğitimi aile ortamında başlar, okulda ve 

çevrede devam eder. Ailenin en önemli görev ve sorumluluklarından biri, çocuklarının 

eğitimine en üst düzeyde katkı sağlamaktır. Ailelerin çocuklarına bilgi ve beceri 

öğretebilmeleri, ortaya çıkabilecek sorunlarla baş etmeleri, anne-baba-çocuk ilişkisini olumlu 

yönde geliştirebilmeleri, objektif değerlendirme yoluyla çocuğun potansiyelini ve 

sınırlılıklarını anlamaları için aile eğitimi önem kazanmaktadır. Tekin'e (2017) göre aileler 

öğrenme güçlüğü konusunda yeterince bilgi sahibi değillerdir. Ailelerin öğrenme güçlüğü 

konusunda bilgilendirilmesiyle öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin erken dönemde gerekli 

sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanacağını ifade etmiştir. 

Bu çalışmanın amacı, öğrenme güçlüğü tanıları bulunan çocuğa sahip olan ailelere yönelik 

olarak Türkiye’de 1990 – 15 Nisan 2022 yılları arasında yapılmış olan lisansüstü tezlerin çeşitli 

ölçütlere göre incelenerek bu alandaki mevcut durumu ve eğilimleri ortaya koymaktır.  

YÖNTEM 

Bu çalışmada, öğrenme güçlüğü tanısı almış çocuğa sahip ailelere yönelik yapılan lisansüstü 

tezlerin incelenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi, belirli kurallara 

dayalı kodlamalarla bir metnin bazı sözcüklerinin daha küçük içerik kategorileri ile özetlendiği 

sistematik, yinelenebilir bir tekniktir (Büyüköztürk ve ark., 2012). Bu tür analizlerde metnin, 

belgenin içeriğinin irdelenmesi gereklidir. Sonra bu veriler sınıflara ayrılmalı, alt ve üst 

sınıflamalar yapılmalıdır. Bunlar arasındaki ilişkiyi, bağlantıyı göstermek için matris 

hazırlanmalıdır. Bu sınıflamalar, sayısal verilere dönüştürülebilir (Sönmez ve Gülderen 

Alacapınar, 2019). 

Araştırma Kapsamında İncelenen Lisansüstü Tezler 

Araştırma kapsamında incelenecek lisansüstü tezler belirlenirken yapılandırılmış bir alanyazın 

taraması gerçekleştirilmiştir. Alanyazın taraması 1-15 Nisan 2022 tarihleri arasında YÖK Tez 

veri tabanında öğrenme güçlüğü tanısı almış çocuğa sahip ailelere yönelik yapılan lisansüstü 

tezlerini içerecek şekilde Türkçe olarak yapılmıştır. Öğrenme güçlüğü tanısı almış çocuğa sahip 

ailelere yönelik yapılan araştırmaları belirleyebilmek için alanyazın taramasında “Öğrenme 

güçlüğü”, “özel öğrenme güçlüğü”, “özgül öğrenme güçlüğü”, “öğrenme bozukluğu”, “özel 

öğrenme bozukluğu”, “özgül öğrenme bozukluğu”, “öğrenme bozuklukları”, “disleksi”, 

“dişlektik”, “diskalkuli”, “disgrafi”, “matematik güçlüğü”, “okuma güçlüğü”, “okuma 

bozukluğu” ve “yazma güçlüğü” terimleri kullanılmıştır. 

Tablo 1. Araştırma kapsamına alınacak araştırmaların seçiminde kullanılan dâhil edilme 

kriterleri 
1 Türkiye’de yürütülen araştırmalar ele alınmıştır. 

2 Öğrenme güçlüğü, özel öğrenme güçlüğü, özgül öğrenme güçlüğü, öğrenme bozukluğu, özel öğrenme 

bozukluğu, özgül öğrenme bozukluğu, öğrenme bozuklukları, disleksi, diskalkuli, disgrafi, matematik 

güçlüğü, okuma güçlüğü, okuma bozukluğu, yazma güçlüğü alanlarında tanı almış çocuğu bulunan 

aile bireylerine yönelik yapılan araştırmalar incelemeye dahil edilmiştir. 

3 Araştırma İnceleme Formu’nda belirlenen kriterler kapsamında belirlenen lisansüstü tezler araştırmaya 

dahil edilmiştir. 

4 İlk ulaşılan 1990 tarihindeki çalışmadan, araştırmanın yapıldığı 15 Nisan 2022 tarihine kadar Yüksek 

Öğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezinden ulaşılan yüksek lisans tezi, doktora tezi veya tıpta 

uzmanlık tezleri ele alınmıştır. 
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Araştırma kapsamında incelenen lisansüstü tezlerin yıllarına ve türlerine göre dağılımı Tablo 

2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Araştırma kapsamında incelenen lisansüstü tezlerin yıllarına ve türlerine göre 

dağılımı 
Yayın Yılı Yüksek Lisans Tezi Doktora Tezi Tıpta Uzmanlık Tezi f % 

2011 - - 1 1 4,35 

2013 1 - - 1 4,35 

2014 1 - - 1 4,35 

2015 1 - - 1 4,35 

2016 1 - - 1 4,35 

2017 2 - 1 3 13,04 

2018 2 - - 2 8,70 

2019 4 1 - 5 21,74 

2020 1 - - 1 4,35 

2021 6 - - 6 26,07 

2022 1 - - 1 4,35 

Veri Toplama Aracı 

Araştırma kapsamındaki lisansüstü tezlerin incelenmesi sürecinde araştırmacı tarafından 

hazırlanan “Araştırma İnceleme Formu” kullanılmıştır. Bu formda, araştırma numarası, 

araştırma başlığı, araştırma yazarının adı, araştırmanın yılı, araştırmanın türü, üniversite türü, 

öğrenme güçlüğü tanısı ifade ediliş biçimleri, araştırma modelleri, çalışma grupları, çalışma 

grubu büyüklüğü, kullanılan ölçekler, yapılan istatiksel analizler ve öğrenme güçlüğü ile 

çalışılan değişkenler yer almaktadır. Yapılan veri toplama sürecinde 285 çalışmaya ulaşılmış 

fakat çok fazla sayıda anahtar sözcük kullanımı nedeniyle bu çalışmalardan bazılarının tekrar 

ettiği görülmüştür. Ayrıca çalışma çerçevesine uygun olarak öğrenme güçlüğü tanısı alan bir 

çocuğa sahip olmayan yada bu tanıya sahip çocuğu olsa dahi ebeveynlere yönelik araştırma 

yapılmayan çalışmalar elenmiştir. Geriye sadece çalışma içeriğine uygun 23 adet lisansüstü tez 

tespit edilmiştir. 

BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde; araştırmanın genel ve alt amaçları doğrultusunda yapılan analizler 

sonucu ortaya çıkan sonuçlar yer almaktadır. Türkiye’de 1990 ile 15 Nisan 2022 yılları arasında 

yayımlanan 23 çalışmanın analizi ile ilgili sayısal sonuçlar incelenmiştir. Bulgular aşağıda 

sunulmaktadır: 

Araştırmaların Yayınlanma Yılları 

Türkiye’de öğrenme güçlüğü alanında tanı almış çocuğu bulunan aile bireylerine yönelik olarak 

gerçekleştirilen lisansüstü tezler farklı yıllarda yayınlanmıştır. Bu lisansüstü tezlerin 

yayımlanma yıllarına ilişkin frekanslar Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3. Lisansüstü tezlerin yayımlanma yıllarına ilişkin frekanslar 
Yıl f % 

2011 1 4,35 

2013 1 4,35 

2014 1 4,35 

2015 1 4,35 

2016 1 4,35 

2017 3 13,04 

2018 2 8,70 

2019 5 21,74 

2020 1 4,35 

2021 6 26,07 

2022 1 4,35 

Toplam 23 100 
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Araştırma kapsamında incelenen lisansüstü tezlerin yayımlanma yılları incelendiğinde; 6 

(%26.07) araştırmanın 2020 yılında, 5 (%21.74) araştırmanın 2019 yılında, 3 (%13.04) 

araştırmanın 2017 yılında, 2 (%8.70) araştırmanın 2018 yılında yayımlandığı ve diğer 

araştırmaların ise farklı yıllara dağıldığı görülmüştür. Bu bulguya göre öğrenme güçlüğü 

alanında tanı almış çocukların ailelerine yönelik araştırmalarının 2017 yılından itibaren son 

zamanlarda daha çok çalışılmaya başlandığı söylenebilir. 

Lisansüstü Tezlerin Türleri 

Yapılan incelemede Türkiye’de öğrenme güçlüğü alanında yüksek lisans tezi, doktora tezi ve 

tıpta uzmanlık tezi olmak üzere 3 farklı şekilde ele alınmıştır. Lisansüstü tezlerin türlerine göre 

dağılımı Tablo 4’te gösterilmiştir. 

Tablo 4. Lisansüstü tezlerin türlerine ilişkin frekanslar 
Tez Türü f % 

Yüksek Lisans 20 86,95 

Doktora Tezi 1 4,35 

Tıpta Uzmanlık Tezi 2 8,70 

Toplam 23 100 

Araştırma kapsamında incelenen lisansüstü tezlerin türleri incelendiğinde; 20 (%86.95) 

araştırmanın yüksek lisans türünde, 2 (%8.70) araştırmanın tıpta uzmanlık tezi türünde ve 1 

(%4.35) araştırmanın ise doktora tezi türünde olduğu görülmüştür. Öğrenme güçlüğü alanında 

aileye yönelik olarak yüksek oranda (%86.95) yüksek lisans araştırmasının yapıldığı 

görülmüştür. 

Araştırmalarda Öğrenme Güçlüğü Tanısının İfade Ediliş Biçimleri 

Yapılan incelemede Türkiye’de öğrenme güçlüğü alanında yapılan çalışmalarda öğrenme 

güçlüğü tanısının farklı şekillerde ifade edildiği görülmektedir. Bu tanıların ifade ediliş 

tarzlarına ilişkin frekanslar Tablo 5’te gösterilmiştir. 

Tablo 5. Öğrenme güçlüğü tanısının ifade ediliş tarzına ilişkin frekanslar 
Tanı İfade Türü f % 

Özgül Öğrenme Güçlüğü 12 52,17 

Özel Öğrenme Güçlüğü 7 30,43 

Disleksi 2 8,70 

Öğrenme Güçlüğü 1 4,35 

Özgül Öğrenme Bozukluğu 1 4,35 

Toplam 23 100 

Araştırma kapsamında incelenen lisansüstü tezlerdeki öğrenme güçlüğü tanısından en çok 12 

(%52.17) araştırma ile “Özgül öğrenme güçlüğü” tercih edilirken bu durumu 7 (%30.43) 

araştırma ile “özel öğrenme güçlüğü” ifadesi takip etmektedir. Bu bulguya göre, 

araştırmacıların genel kavram yerine mevcut durumu tanımlayan daha spesifik kavramları 

tercih ettiklerini göstermektedir. 

Araştırmaların Modelleri 

Türkiye’de öğrenme güçlüğü tanısına sahip çocuğu olan ailelere yönelik yapılan lisansüstü 

tezler farklı araştırma modelleri ile gerçekleştirilmiştir. Bu lisansüstü tezlerin gerçekleştirildiği 

araştırma modellerine ilişkin frekanslar Tablo 6’da gösterilmiştir. 
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Tablo 6. Lisansüstü tezlerin araştırma modellerine ilişkin frekanslar 
Araştırma Modelleri f % 

Nicel Yöntem (Betimsel, İlişkisel, Nedensel vb.) 12 52,20 

Nicel Yöntem (Deneysel) 9 39,10 

Nitel Yöntem (Durum, Fenomenolojik vb.) 2 8,70 

Karma Yöntem (Açımlayıcı, Eş Zamanlı vb.) 0 0 

Toplam 23 100 

Araştırma kapsamındaki lisansüstü tezler değerlendirildiğinde; 12 (%52.20) araştırmanın nicel 

yöntem (betimsel, ilişkisel, nedensel vb.), 9 (%39.10) araştırmanın nicel yöntem (deneysel) ile 

ve 2 (%8.70) araştırmanın ise nitel yöntem (durum, fenomenolojik vb.) ile gerçekleştiği 

görülmüştür. Bu araştırmaların hiç birinden Karma Yöntemin (Açımlayıcı, Eş Zamanlı vb.) 

kullanılmadığı görülmüştür. Bu bulgulara göre, öğrenme güçlüğü alanında aileye yönelik 

yapılan araştırmalarda genellikle nicel yöntemlerin tercih edildiği görülmektedir. 

Çalışma Grupları 

Türkiye’de öğrenme güçlüğü alanında aileye yönelik yapılan lisansüstü tezler farklı çalışma 

grupları ile gerçekleştirilmiştir. Bu lisansüstü tezlerin gerçekleştirildiği çalışma gruplarına 

ilişkin frekanslar Tablo 7’de gösterilmiştir. 

Tablo 7. Lisansüstü tezlerin çalışma gruplarına ilişkin frekanslar 
Çalışma Grubu f % 

Anne 1 4,35 

Anne + Baba 7 30,43 

Anne + Baba + Çocuk 7 30,43 

Anne + Çocuk 5 21,74 

Anne + Çocuk + Öğretmen 2 8,70 

Anne + Çocuk + Öğretmen + Araştırmacı 1 4,35 

Toplam 23 100 

Öğrenme güçlüğü alanında aileye yönelik gerçekleştirilen lisansüstü tezler incelendiğinde; 7 

(%30.43) araştırmanın anne ve babaya, 7 (%30.43) araştırmanın anne, baba ve çocuğa, 5 

(%21.74) araştırmanın anne ve çocuğa yönelik gerçekleştirildiği, diğer araştırmalarda ise 

öğretmen ve araştırmacının kendisinin de sürece dahil olduğu görülmektedir. Yapılan tüm 

çalışmalardaki ortak noktanın, öğrenme güçlüğü tanısı alan çocuğa sahip anneler olduğu 

görülmektedir. Bunun yanı sıra aileye yönelik yapılan çalışmaların hepsine babaların dahil 

edilmediği görülmektedir.  

Çalışma Grubunun Büyüklüğü 

Öğrenme güçlüğü alanında aileye yönelik gerçekleştirilen lisansüstü araştırmalarda farklı grup 

büyüklükleri tercih edilmiştir. Bu lisansüstü tezlerin çalışma grubu büyüklüklerine ilişkin 

frekanslar Tablo 8’de gösterilmiştir. 

Tablo 8. Lisansüstü tezlerin çalışma grubu büyüklüğüne ilişkin frekanslar 
Çalışma Grup Büyüklüğü f % 

1-100 8 34,78 

101-200 6 26,09 

201-400 5 21,74 

401-600 3 13,04 

601-800 1 4,35 

Toplam 23 100 

Araştırma kapsamında incelenen lisansüstü tezlerin çalışma grubu genişliği incelendiğinde; 8 

(%34.78) araştırmanın 1-100 kişi ile 6 (%26.09) araştırmanın 101-200 kişi ile 5 (%21.74) 

araştırmanın 201-400 kişi ile 3 (%13.04) araştırmanın 401-600 kişi ile ve 1 (4.35) araştırmanın 
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ise 601-800 kişi ile gerçekleştirildiği görülmüştür. Araştırmada 1-100 (%34,78) ve 101-200 

(%26,09) örneklem grubu, tüm yapılan araştırmaların yaklaşık % 61’ini oluşturmaktadır. 

Öğrenme güçlüğü alanında aileye yönelik gerçekleştirilen lisansüstü çalışmalarda çoğunlukla 

az kişiden oluşan aile örneklemlerin tercih edildiği söylenebilir. 

Kullanılan Ölçme Araçları 

Türkiye’de öğrenme güçlüğü tanısına sahip çocuğu olan aileleri ele alan lisansüstü 

araştırmalarda kullanılan değişkenleri ölçmek için çok farklı ölçme araçları tercih edilmiştir. 

Bu lisansüstü tezlerde kullanılan ölçme araçlarına ilişkin frekanslar Tablo 9’da gösterilmiştir. 

Tablo 9. Kullanılan değişkenleri ölçmek için Lisansüstü tezlerde kullanılan ölçme araçlarına 

ilişkin frekanslar 
Ölçme Araçları f % 

Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumları Ölçeği 1 1,92 

Anne Baba Tutum Ölçeği 1 1,92 

Başa Çıkma Stratejileri Kısa Formu 1 1,92 

Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği 1 1,92 

Beck Anksiyete Envanteri 1 1,92 

Beck Depresyon Envanteri 2 3,85 

Berkeley Duygusal Dışavurum Ölçeği 1 1,92 

Bilişsel Değerlendirme Sistemi 1 1,92 

Bilişsel Duygu Düzenleme Ölçeği 1 1,92 

Çocuğun Olumsuz Duygusuyla Başa Çıkma Ölçeği 1 1,92 

Çocuk Ebeveyn Kabul Red/Kontrol Ölçeği 1 1,92 

Çocuk İstismarı Potansiyeli Envanteri 1 1,92 

Çocuk Yetiştirme Davranışları Ölçeği 1 1,92 

Çocuklar İçin Durumluk – Sürekli Kaygı Envanteri 1 1,92 

Çocuklar İçin Sosyal Anksiyete Ölçeği – Yenilenmiş Biçim 1 1,92 

Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği 1 1,92 

Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği 2 3,85 

Depresyon, Anksiyete, Stres Ölçeği 1 1,92 

Durumluluk ve Süreklilik Kaygı Envanteri 1 1,92 

Duygusal İstismar Farkındalık Ölçeği 1 1,92 

Duygusal Şiddete Maruz Kalma Ölçeği 1 1,92 

Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği-Kısa Formu 1 1,92 

Ebeveyn Kabul Red Ölçeği (Kısa Form) 1 1,92 

Güçler ve Güçlükler Anketi 2 3,85 

Maslach Tükenmişlik Ölçeği 1 1,92 

Maslach Tükenmişlik Ölçeği-Eğitimci Formu 1 1,92 

Matematik Okuma Yazma Değerlendirme Ölçeği 1 1,92 

Okul Çağı Çocukları İçin Duygulanım Bozukluğu ve Şizofreni Ölçeği-Şimdi ve Yaşam Boyu 

Versiyonu Türkçe Uyarlaması 
1 1,92 

Otizm Spektrum Anketi 1 1,92 

Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası 1 1,92 

Özgül Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Çocuğu Olan Aileler İçin Aile Yükü Değerlendirme Ölçeği 1 1,92 

Özgül Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Çocuğu Olan Aileler İçin Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek 

Ölçeği 
1 1,92 

Özgül Öğrenme Güçlüğüne Özgü Stres, Ev-Ödevi ve Ebeveynlik Yetkinliği Ölçeği 1 1,92 

Piers-Harris’in Çocuklarda Öz Kavramı Ölçeği 1 1,92 

Problemli İnternet Kullanım Ölçeği-Ergen 1 1,92 

Psikolojik İyi Oluş Ölçeği 1 1,92 

Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği 1 1,92 

Scl-90 R Ruhsal Belirti Tarama Listesi 1 1,92 

Spielberger Sürekli ve Durumluk Kaygı Ölçeği 1 1,92 

Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği 2 3,85 

Stresle Başa Çıkma Yöntemleri Ölçeği 1 1,92 

Tanrı Algısı Ölçeği 1 1,92 

Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği-Yeni Versiyonu 2 3,85 

Yenilenmiş Anne-Baba Sosyal Destek Ölçeği 1 1,92 
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Yenilenmiş Conners Ebeveyn Derecelendirme Ölçeği –Uzun Formu 1 1,92 

Yenilenmiş Conners Öğretmen Derecelendirme Ölçegi 1 1,92 

Yetişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Ölçeği 1 1,92 

Toplam 52 100 

Araştırma kapsamında incelenen lisansüstü tezlerde öğrenme güçlüğü alanında birlikte ele 

alınan değişkenleri ölçmek için kullanılan ölçme araçları incelendiğinde; 2’şer (%3.85) 

araştırmada Beck Depresyon Envanteri (Hisli, 1988), Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek 

Ölçeği (Eker ve ark., 2001), Güçler ve Güçlükler Anketi (Güvenir ve ark., 2008) ve Stresle 

Başa Çıkma Tarzları Ölçeği (Şahin ve Durak, 1995) kullanılırken diğer araştırmalarda 44 farklı 

ölçek kullanıldığı görülmüştür. Bu bulgulara göre, öğrenme güçlüğü alanında aileye yönelik 

yapılan çalışmalarda belirgin bir ölçek olmadığı söylenebilir. 

Yapılan İstatiksel Analizler 

Türkiye’de öğrenme güçlüğü tanısına sahip çocuğu olan aileleri ele alan lisansüstü tezlerde 

farklı analizler gerçekleştirilmiştir. Bu lisansüstü tezlerde yapılan istatiksel analizlere ilişkin 

frekanslar Tablo 10’da gösterilmiştir. 

Tablo 10. Lisansüstü tezlerde yapılan analizlere ilişkin frekanslar 
Yapılan İstatiksel Analizler f % 

Bağımsız Gruplar İçin T Testi 11 14,29 

Betimsel Analiz 2 2,60 

Çok Değişkenli Varyans Analizi (MANOVA) 2 2,60 

Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi 1 1,30 

Doğrusal Regresyon Analizi 2 2,60 

Etki büyüklüğü 1 1,30 

Fisher Kesin Testi 1 1,30 

Friedman Testi 1 1,30 

Grafiksel Analiz 1 1,30 

Ki-Kare 2 2,60 

Kolmogorov-Smirnov Testi 4 5,19 

Kruskal Wallis H testi 6 7,79 

LSD Testi 1 1,30 

Man Whitney U Testi 11 14,29 

Pearson Korelasyon Analizi 10 12,99 

Shapiro-Wilks Testi 3 3,90 

Spearman Korelasyon Analizi 3 3,90 

Tamhane's T2 Testi 1 1,30 

Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 11 14,29 

Tukey Testi 2 2,60 

Wilcoxon Testi 1 1,30 

Toplam 77 100 

Araştırma kapsamında incelenen lisansüstü tezlerde yapılan analizler incelendiğinde; 11’şer 

(%14.29) araştırmada Bağımsız Gruplar İçin T Testi, Man Whitney U Testi, Tek Yönlü Varyans 

Analizi (ANOVA), 10 (%12.99) araştırmada Pearson Korelasyon Analizi, 6 (%7.79) 

araştırmada Kruskal Wallis H testi, 4 (%5.19) araştırmada Kolmogorov-Smirnov Testi, 3’er 

(%3.90) araştırmada Shapiro-Wilks Testi, Spearman Korelasyon Analizi, 2’şer (%2.60) 

araştırmada Betimsel Analiz, Çok Değişkenli Varyans Analizi (MANOVA), Doğrusal 

Regresyon Analizi, Ki-Kare, Tukey Testi kullanılırken 1’er (%1.30) araştırmada Çoklu 

Doğrusal Regresyon Analizi, Etki büyüklüğü, Fisher Kesin Testi, Friedman Testi, Grafiksel 

Analiz, LSD Testi, Tamhane's T2 Testi ve Wilcoxon Testi kullanıldığı görülmüştür. Bu bulguya 

göre öğrenme güçlüğü alanında aileye yönelik yapılan araştırmalarda çoğunlukla fark 

belirleme, anlamlılık, korelasyon ve dağılım durumunu belirleme gibi testlerin kullanıldığı 

söylenebilir. 
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Öğrenme Güçlüğü Değişkeni İle Birlikte Çalışılan Diğer Değişkenler 

Türkiye’de öğrenme güçlüğü tanısına sahip çocuğu olan aileleri ele alan lisansüstü tezlerde 

farklı değişkenler çalışılmıştır. Bu lisansüstü tezlerde aileye yönelik öğrenme güçlüğü çalışılan 

değişkenlere ilişkin frekanslar Tablo 11’de gösterilmiştir. 

Tablo 11. Lisansüstü tezlerde öğrenme güçlüğü ile çalışılan değişkenlere ilişkin frekanslar 
Değişken f % Değişken f % 

Aile Duygu Sosyalleştirme Tepkileri 1 4,30 İstismar Potansiyeli 1 4,30 

Aile Eğitimi 1 4,30 Kabul/Red Algısı 2 8,70 

Aile Görüşü 1 4,30 Komordibite 1 4,30 

Aile Yükü 1 4,30 Manevi Güçlenme Bakım Programı 1 4,30 

Akademik başarı 1 4,30 Okuma Stratejileri 1 4,30 

Algılanan Sosyal Destek 4 17,40 
Okuma Yazma Eğitimine Anne 

Katılımı 
1 4,30 

Anksiyete 3 13,00 Ödev Çatışması 1 4,30 

Anne-Baba Tutumları 3 13,00 Öz-Kavramı 1 4,30 

Belirti Şiddeti 1 4,30 Performans Geribildirimi 1 4,30 

Benlik Saygısı 1 4,30 Problemli İnternet Kullanımı 1 4,30 

Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejileri 1 4,30 Psikiyatrik Belirtiler 1 4,30 

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi 1 4,30 Psikolojik İyi Oluş 1 4,30 

Depresyon 2 8,70 Stres Düzeyleri 1 4,30 

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite 

Bozukluğu 
1 4,30 Stresle Başa Çıkma 4 17,40 

Duygu Dışavurumu 1 4,30 Süreklilik ve Durumluluk Kaygı 1 4,30 

Duygusal İstismar Farkındalığı 1 4,30 Tükenmişlik 1 4,30 

Duygusal Şiddete Maruz Kalma 1 4,30 
Tükenmişlik Belirtileri ile Başa 

Çıkma Stratejileri 
1 4,30 

Ebeveynlik Tarzlarına Dair Çocukların 

Algıları 
1 4,30 Uyum ve Davranış Bozuklukları 1 4,30 

Ebeveynlik Yetkinliği 1 4,30 Yaşam Kalitesi 1 4,30 

Geniş Otizm Fenotipi 1 4,30 Toplam 51 100 

Araştırma kapsamında incelenen lisansüstü tezlerde öğrenme güçlüğü alanında aileye yönelik 

çalışılan değişkenler incelendiğinde; 4’er (%17.40) araştırmada Algılanan Sosyal Destek, 

Stresle Başa Çıkma, 3’er (%13) araştırmada Anksiyete, Anne-Baba Tutumları, 2’şer (%8.70) 

araştırmada Depresyon, Kabul/Red Algısı kullanılırken diğer araştırmalarda 33 farklı değişken 

incelenmiştir. Bu bulgulara göre öğrenme güçlüğü alanında aileye yönelik olarak Algılanan 

Sosyal Destek, Stresle Başa Çıkma, Anksiyete, Anne-Baba Tutumları, Depresyon, Kabul/Red 

Algısı gibi değişkenlerin daha sıklıkla kullanıldığı görülmüştür. 

SONUÇ 

Öğrenme güçlüğü, günümüzde eğitim alanında sıklıkla karşımıza çıkan bir kavramdır. İlk 

başlarda adı konulamayan bu durum süreç içerisinde tanımlanmaya ve genel çerçevesi 

belirlenmeye başlamıştır. Türkiye’de öğrenme güçlüğü alanında ilk çalışma 1972 yılında ortaya 

konulmasına rağmen aradan geçen süreçte hızlı bir gelişme sağlanamamıştır. Öğrenme 

bozukluğu kavramıyla lisansüstü bir çalışmaya 1990 yılında rastlanmasına rağmen aileye 

yönelik uygulamalar içermediği görülmüştür. Aile örneklemini ele alan ilk lisansüstü 

çalışmanın 2011 yılında gerçekleştirildiği yapılan araştırmalarda tespit edilmiştir. Aile 

kavramının toplumun merkezinde yer alan bir kavram olduğu düşündüğümüzde ve öğrenme 

güçlüğü yaşayan çocuklara gelişimsel olarak en fazla katkıyı verecek olan grup aile olmasına 

rağmen aile örnekleminin ihmal edilmişlik durumu söz konusudur. Öğrenme güçlüğü alanında 

yapılmış çalışmaların sadece çocuğa odaklanması, elde edilecek ilerleme düzeyinin sınırlı 

kalmasına neden olacaktır. Çeşitli kurumlar vasıtasıyla ortaya konan destek eğitim 

programlarında aile desteği önemle vurgulanmaktadır. Öğrenme güçlüğü sorunu yaşayan 
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bireylerin yetersizlik alanlarına yönelik evde yapılacak bireysel çalışmalar ile önemli 

gelişmeler sağlanacağı düşünülmektedir. Evde verilecek desteğin çoğunlukla bakım veren anne 

ya da diğer aile üyeleri vasıtasıyla ortaya konulması bireyin gelişiminin süreklilik arz etmesini 

sağlayacaktır. Bu gelişim durumu, bireylerdeki özgüvenin artmasına ve bireylerin 

sosyalleşmesine öncülük edecektir.  

Yapılan derleme çalışması sonrasında aileye yönelik olarak yapılan lisansüstü çalışmalarda 

özellikle son 5 yılda önemli artışlar söz konusudur. Aileye yönelik yapılan yayın ve farkındalık 

çalışmalarının önemli bir etken olduğu düşünülmektedir. Öğrenme güçlüğü kavramı çatı bir 

kavram olmasına rağmen ilk başlardaki anlamlandırmadaki güçlükler neticesinde kavramsal 

olarak yüksek bir oranda kullanıma rastlanılmamış olup özgül öğrenme güçlüğü başta olmak 

üzere özel öğrenme güçlüğü kavramları gibi sorunu daha ayrıntılı tanımlayıcı olduğu düşünülen 

spesifik kavramlar tercih edildiği dikkat çekmektedir. Aileye yönelik yapılacak çalışmalarda 

zaman ve örneklem bulma güçlüklerinden dolayı nitel çalışmalara çok nadir rastlanılmıştır. 

Uygulama ve yorumlama kolaylığı açısından nicel, betimsel araştırmaların yoğun bir şekilde 

gerçekleştirildiği görülmüştür. Aile dinamiklerinin öğrenme güçlüğü sorunu yaşayan bireylere 

doğrudan katkılarını görmek adına nitel ve karma çalışmalara ihtiyaç olduğu görülmektedir. 

Ayrıca aile çalışmalarında bütünsel bir yaklaşım yerine çoğunlukla anne gruplarına 

odaklanılmış olduğu görülmektedir. Bu durumun sosyokültürel ve annelerin çocuklarına karşı 

daha fazla merhamet davranışı göstermelerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Babaların 

süreci kabullenme güçlüğü yaşamaları ve iş bölümü açısından çocuklarına yeterince zaman 

ayıramama sorunu da bunda etken olabilir. Bireyin diğer aile bireylerinden de benzer bir katkıyı 

almalarının öğrenme güçlüğü sürecinin normalleşmesi, aşılması, sosyal olarak kabul 

duygusunun hissedilmesi ve gelişimin hızlanması adına önemli faydaları olacağı 

düşünülmektedir. 

Öğrenme güçlüğü yaşayan bireye sahip olmak anne ve baba için zorlayıcı bir yaşam ortaya 

koyabilmektedir. Bu sürecin kabullenilmesi, tanılanması, çocuğa gerekli eğitimlerin sağlanması 

ve toplumda karşılaşılan olumsuzluklar ile mücadele edilmesi aile için alışılması zor 

durumlardır. Bu sebepler çerçevesinde ailede sıklıkla karşılaşılan problemlere bakıldığında 

depresyon, sosyal destek algısı, sosyal güçlükler, kabul/red algıları ve stresle başa çıkma gibi 

durumları göstermek mümkündür. Bireylerin okulda veya sosyal hayatlarında yaşadığı 

zorluklar karşısında aile suçluluk yaşayabilmektedir. Aileler, kendi yaptıkları bir hatadan dolayı 

kendilerini suçlamaya fazlaca meyilli olabilirler veya çocuklarının akranlarının sağlıklı bir 

gelişim içerisinde olduğunu görmeleri nedeniyle stres durumlarını yaşayabilirler. Stres 

durumunun yoğunlaşması ve doğru yönetilememesi sonucunda aile bireylerinde depresif bir 

durum ortaya çıkabilir. Bu dönemlerde aile bireyleri çevrelerinden daha fazla sosyal destek 

almak isteyebilirler. Bunun mümkün olmaması, sosyal güçlüklerin artması sonucunda aile 

üyelerinde ve bireylerde olumsuz durumlar gelişmesinin beklenmesi mümkündür. 

Araştırmalarda bu kritik noktalara fazlaca odaklanılmasının süreç içerisinde önemli bir kırılma 

noktası olabileceği düşünüldüğü için yoğun çalışmaların olması beklenebilir bir durumdur. 

Toplumumuzda aile, temel bir konumda iken eğitimde de önemli bir yer teşkil etmektedir. 

Özellikle öğrenme güçlüğü alanında öğrencilerin sorunu tek başına aşması kolay bir süreç 

olmadığı için ailenin akademik ve sosyal alanlarda destek vermesi önemlidir. Ailenin eğitim 

hayatındaki önemi büyük olmasına rağmen çalışmalarda sıklıkla ele alınmaması süreci tek 

boyutlu hale getirmektedir ve çözümü zorlaştırmaktadır.  Bu araştırmada, sadece lisansüstü 

tezler incelenmiş olup Türkiye’de öğrenme güçlüğü alanında aileyi ele alan makale vb. 

çalışmaların neredeyse yok denecek kadar az sayıda olduğu görülmüştür. Sonuç olarak bu 

çalışmanın, Türkiye’de aileye yönelik öğrenme güçlüğü alanında yapılan çalışmaları artırması 

konusunda katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK 

ALAN BİLGİLERİ İLE ÖĞRETMENLİĞE HAZIR OLMA DÜZEYLERİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 

Dila LEYLAK, Serkan SAY 

 

Özet 

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgileri ile 

öğretmenliğe hazır olma düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Araştırmada bu ilişkiye 

ek olarak; sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgileri ve öğretmenliğe hazır 

olma düzeyleri; cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre incelenmiştir. Araştırmanın çalışma 

grubunu, Türkiye genelindeki devlet üniversitelerinin eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği 

bölümünde, 3 ve 4. sınıfta öğrenim gören 537 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Nicel 

araştırma yöntemlerinden tarama modeline göre tasarlanan çalışmada veriler; araştırmacılar 

tarafından geliştirilen "Kişisel Bilgi Formu", Kaya vd. (2013) tarafından geliştirilen 

“Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi” ve Yıldırım & Kalman (2017) tarafından geliştirilen 

“Öğretmenliğe Hazır Olma " ölçekleri aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmadan ulaşılan 

sonuçlara göre; sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgileri ile öğretmenliğe 

hazır olma düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Sınıf 

öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi puanlarında, cinsiyete göre anlamlı bir 

fark görülmemekte, sınıf düzeyine göre ise anlamlı bir fark görülmektedir. Sınıf öğretmeni 

adaylarının öğretmenliğe hazır olma düzeyi puanlarında ise yine cinsiyete yine anlamlı bir fark 

görülmemekte, sınıf düzeyine anlamlı bir fark görülmektedir. Araştırmadan elde edilen 

bulgular ışığında; sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine hazır olma düzeylerini 

desteklemek amacı ile lisans programlarının ilk yıllarından itibaren teknolojik tabanlı 

derslerinin ve alan bilgisine yönelik derslerinin arttırılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni adayları, teknolojik pedagojik alan bilgisi, öğretmenliğe 

hazır olma. 

Abstract 

The aim of this study examines the relationship between classroom teacher candidates 

technological pedagogical content knowledge a teacher readiness levels. In addition to this 

relationship, the technological pedagogical contentknowledge and readiness levels of 

classroom teachers candidates were examined according to gender and class level variables. 

The study group of the study was conducted in the department of classroom teaching of the 

faculty of education of state universities throughout Turkey, 3 and 4. there are 537 classroom 

teacher candidates studying in the classroom. The data in the study, which was designed 

according to the scanning model of one of the quantitative research methods; "Personal 

Information Form" developed by the researchers, Kaya et al. (2013) developed by 

“Technological Pedagogical Content Knowladge” and Yıldırım & Kalman It was collected 

through the “ Preparedness to Teach” scales developed by (2019). According to the results 

obtained from the research; It is observed that there is a dec significant relationship between 

the technological pedagogical content knowledge and the level of readiness for teaching of 

classroom teacher candidates. There is no significant difference in the technological 

pedagogical content knowledge scores of classroom teacher candidates according to gender, 

and there is a significant difference according to grade level. There is no significant difference 

in the level of readiness of teach  classroom teacher candidatest  , again there is no significant 
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difference in gender, and there is a significant difference in grade level. In the light of the 

findings obtained from the research; in order to support the level of readiness of classroom 

teachers candidates for the teaching profession, it is proposed to increase the technological-

based courses and courses for content knowledge from the first years of undergraduate 

programs. 

Keywords: classroom teacher candidates, technological pedagogical content knowledge, 

readiness for teaching. 

GİRİŞ 

Eğitim sistemlerindeki en temel amaç nitelikli, düşünme becerilerine sahip, problem çözebilen, 

teknolojiyi aktif kullanabilen yaratıcı ve üretebilen bireyler yetiştirmektir. Öğrenciler için 

rehber konumunda olan öğretmenlerin niteliği öğrencilerin eğitim süreci açısından büyük önem 

taşımaktadır. Öğretmenler kendi bilgi birikimleri ile öğrencilerini yetiştirmektedir. 

Öğrencilerin eğitim süreci sonunda sahip oldukları donanım ise uzun vadede ülkeyi 

kalkındıracak bir toplumun temel yapısını oluşturmaktadır (Shulman, 1986). Bu nedenle 

öğretmenler yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olmalı bununla birlikte öğretim sürecine uygun 

yöntem ve teknikleri kullanmalı, teknolojik gelişmeleri takip ederek gelişime açık olmalıdır 

(Darling-Hammond & Bransford, 2005). 

Shulman (1986) öğretmenlerin sahip oldukları nitelikleri arttırmak ve öğrencilere daha etkili ve 

verimli eğitim verebilmelerini sağlamak için PAB modelini oluşturmuştur. Bu model pedagoji 

bilgisi, alana özgü bilgi ve pedagojik alan bilgisi olmak üzere üç ana bileşenden oluşmaktadır. 

Bu model üzerinde yıllar içerisinde birçok çalışma yapılmış ve model geliştirilmeye 

çalışılmıştır.  Mishra & Koehler (2006) çalışmaları sonucunda bu bileşenlere teknolojiyi de 

dahil ederek TBAP modelini ortaya koymuştur. 

Mishra & Koehler (2006) Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi modelinin (TPAB) teknolojik bilgi 

(TB), pedagoji bilgisi (AB) ve alan bilgisi (AB) unsurlarının birleşim noktası olacak şekilde 

hepsini kapsayan bir model olduğunu belirtmişlerdir. Teknolojik bilgi (TB); teknolojiyi 

ihtiyaçlar dahilinde etik kurallara uygun olacak şekilde mevcut bir problemi çözmek için 

kullanabilecek donanıma sahip olmak olarak tanımlanabilir (Kabakçı vd., 2014). Pedagojik 

bilgi (PB); eğitim sürecinde en etkili ve kalıcı eğitimi verebilmek için öğrenci özelliklerini 

bilmeyi, öğrencilerin bilgileri en anlamlı şekilde zihinlerinde nasıl şekillendireceklerini tespit 

etmeyi, öğretim yöntem ve tekniklerini bu bağlamda doğru biçimde kullanabilmeyi ve uygun 

değerlendirmeleri yapabilmeyi ifade etmektedir (Shulman, 1986, Mishra & Koehler, 2006). 

Alan bilgisi (AB); öğretmenlerin öğrencilere eğitim vereceği konu alanı ile ilgili bilgisini ifade 

etmektedir. Alan bilgisine sahip olan öğretmenler, ilgili konuya yönelik yaratıcı ve özgün 

öğretim stilleri geliştirebilmektedir. Bu durum öğretilen bilgilerin kalıcılığını ve eğitimin 

niteliğini arttırmaktadır (Shulman, 1986).  

İyi bir eğitim süreci için teknoloji önemli bir araçtır. Eğitimciler teknolojik gelişmelere hakim 

olmalı ve bu gelişmeleri eğitim sürecine entegre edebilmelidir. Bunu yapabilmek elbette yeterli 

bir alan bilgisi gerektirmektedir. Fakat bir konuyu öğretebilmek için yalnızca bilmek yeterli 

olmamaktadır. Pedagoji bilgisinin önemi bu noktada devreye girmektedir (Mishra & Kohler, 

2006). Eğitim sürecinde önemli bir yer tutan Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi bu üç bileşeni 

içermekte ve hepsinin ötesinde daha kapsamlı bir bilgiyi oluşturmaktadır (Pierson, 2001). 

Öğretmenlerin fakültede aldıkları eğitimin mesleki olarak kazandıkları bilgi ve beceriler için 

oldukça önemli olduğu bilinmektedir (Beare vd., 2012). Eğitim fakültelerinde öğretmen 

adaylarının teknolojiyi eğitim sürecine dahil etme konusunda bilgilendirilmesi ve pratik 

kazanması gerekmektedir (Kaya & Yılavaz, 2013). Bununla birlikte öğretmenlerin sahip olması 

gereken alan bilgisi ve pedagojik bilgiler de hizmet öncesinde öğretmen adaylarının kazanması 
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gereken niteliklerdir (MEB, 2017). Öğretmenlerin kendilerini bu konularda yeterli 

hissetmemeleri hizmet sonrasında verecekleri eğitim sürecinde olumsuz sonuçlara neden 

olabilmektedir (Arastaman, 2013). Bu nedenle öğretmenlerin mesleğe hazır olma düzeyleri ile 

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi ile mesleğe hazır olma düzeyleri arasındaki ilişkinin 

araştırılmasının alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Araştırmanın Amacı: Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik 

alan bilgileri ile öğretmenliğe hazır olma düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmada 

bu ilişkiye ek olarak sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi puanları ve 

öğretmenliğe hazır olma düzeyleri cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre de incelenmiştir. 

Ana Problem: Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgileri ile öğretmenliğe 

hazır olma düzeyleri arasında bir ilişki var mıdır? 

Alt Problemler 

1. Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi puanlarında cinsiyete 

göre anlamlı bir fark var mıdır? 

2. Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi puanlarında sınıf 

düzeyine göre anlamlı bir fark var mıdır? 

3. Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenliğe hazır olma puanlarında cinsiyete göre 

anlamlı bir fark var mıdır? 

4. Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenliğe hazır olma düzeyi puanlarında sınıf 

düzeyine göre anlamlı bir fark var mıdır? 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli  

Bu araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Karasar (2006); 

tarama modelini bir durumu, olay veya kişiyi içinde bulunduğu koşullara göre analiz eden 

araştırma modeli olarak tanımlamaktadır. Bu araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik 

pedagojik alan bilgileri ile öğretmenliğe hazır olma düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. 

Araştırmada bu ilişkiye ek olarak sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi 

puanları ve öğretmenliğe hazır olma düzeyleri cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre de 

incelenmiştir. Bu sebep ile araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. 

Araştırmanın Çalışma Grubu  

Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim öğretim yılında Türkiye’nin çeşitli illerinde 

bulunan üniversitelerde Sınıf Öğretmenliği bölümü 3. ve 4. Sınıflarda öğrenim gören 537 

öğretmen adayı oluşturmaktadır. Katılımcılar, amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilerek 

araştırmaya dahil edilmiştir.  

Tablo 1. Çalışma Grubunun Demografik Özellikleri 

Cinsiyet Sınıf Düzeyi 

Kadın 287 3. Sınıf 208 

Erkek 250 4. Sınıf 329 

Toplam 537 Toplam 537 

Veri Toplama Araçları 

Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formunda katılımcıların 

cinsiyeti ve sınıf düzeyini öğrenmeye yönelik sorular yer almaktadır. 

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Ölçeği: Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Ölçeği; sınıf 

öğretmeni adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgi (TPAB) düzeylerini tespit etmek amacı 
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ile geliştirilmiş olan “Öğretmen Adaylarının Öğretim ve Teknoloji Bilgisi” ölçeğinin Türkçeye 

uyarlanması, geçerlik ve güvenirliğini belirlemek ve Türkiye örneklemine ne kadar uyum 

sağladığını araştırmaktır. Araştırmada katılımcılar ölçüt örnekleme yöntemi ile ülkemizde 

bulunan dört üniversitenin sınıf öğretmenliği bölümü son sınıfta öğrenim gören 227 kız ve 180 

erkek öğrenci olmak üzere toplam 407 sınıf öğretmeni adayından oluşmaktadır. Ölçeğe ait 

psikometrik özellikler; iç tutarlık, açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı olarak faktör 

analizi (DFA) teknikleriyle incelenmiştir. AFA sonuçları, Türkçe ölçeğin sekiz faktörlü bir 

yapıda olduğunu ve varyans toplamının %59,44’ünü açıkladığını, genel Cronbach alfa iç 

tutarlık katsayısının. 89 ve madde-toplam korelasyon katsayılarının .42 ve .74 arasında 

bulunduğunu göstermiştir. AFA’da elde edilen model, DFA sonuçları ile desteklenmiştir. 

Özgün ölçekte bulunan yedi faktörün dördü aynı olarak kalmıştır, diğer üç faktör ise konu 

alanına bağlı olarak (fen bilimleri, matematik, sosyal bilgiler ve okuma-yazma) dört farklı 

boyuta bölünmüştür (Kaya vd., 2013). 

Öğretmenliğe Hazır Olma Ölçeği: Öğretmenliğe Hazır Olma Ölçeği; öğretmen adaylarının 

öğretmenliğe hazır olma düzeyleri çeşitli değişkenlere göre incelemek amacı ile geliştirilmiştir. 

Tarama modeline göre yürütülen araştırmada çalışma grubu; 2017-2018 eğitim- öğretim yılında 

fen bilgisi öğretmenliği ve biyoloji öğretmenliği bölümlerinde öğrenim görmekte olan 192 

öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmada, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine 

hazır olma durumları cinsiyet, ana bilim dalı, ana bilim dalı tercihlerindeki isteklilikleri, sınıf 

düzeyleri, lisans not ortalamaları değişkenleri üzerinden incelenmiştir. Ölçek “Etkili öğrenme”, 

“Öğretim sürecini tasarlama”, “Teknopedagojik yeterlik” ve “Öğreneni anlama” olmak üzere  

4 alt faktör ve toplam 20 sorudan oluşmakta ve  5’li likert tipinde bulunmaktadır. Ölçeğin 

Cronbach’s alpha güvenirlik katsayısı (α=.92) ve ölçeği oluşturan etkili öğrenme (α=.83), 

öğretim sürecini tasarlama (α=.84), teknopedagojik yeterlik (α=.82) ve öğreneni anlama (α=.64) 

alt boyutlarına göre tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine hazır olma 

düzeylerinin, öğrenim görülen ana bilim dalı, ana bilim dalına isteyerek gelme durumu, sınıf 

düzeyi ve lisans not ortalaması değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunduğu belirlenmiştir. Cinsiyet değişkenine göre öğretmen adaylarının öğretmenlik 

mesleğine hazır olma düzeylerinde istatiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. 

Bununla beraber alt faktörlerin hepsinde sınıf düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmaktadır (Yıldırım & Kalman, 2017). 

Verilerin Analizi 

Uygulanacak testleri belirlemek için normal dağılıma bakılmıştır. Verilerin normal dağılmadığı 

tespit edilmiş ve parametrik olmayan testler uygulanmıştır. Sınıf öğretmeni adaylarının 

teknolojik pedagojik alan bilgisi puanları ile öğretmenliğe hazır olma düzeyleri arasındaki 

ilişkiyi incelemek için Spearman korelasyon kat sayısı kullanılarak Basit Korelasyon Testi 

yapılmıştır. Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi ve öğretmenliğe hazır 

olma düzeyi puanlarının cinsiyet ve sınıf düzeyine göre incelenmesi için ise Mann Whitney - 

U Testi gerçekleştirilmiştir. 

BULGULAR 

Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın ana problemine ve alt problemlerine yönelik bulgulara 

yer verilmiştir. Veriler normal dağılım şartlarını sağlamadığı için parametrik olmayan testler 

kullanılmıştır. Bu amaç ile araştırmanın ana problem durumu olan sınıf öğretmeni adaylarının 

teknolojik pedagojik alan bilgisi ile öğretmenliğe hazır olma düzeyleri arasındaki ilişkiyi 

incelemek için gerçekleştirilen Basit Doğrusal Korelasyon Testi sonuçları Tablo 2’de 

gösterilmiştir.  
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Tablo 2. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri ile Öğretmenliğe 

Hazır Olma Düzeyleri Arasındaki İlişkiyi İncelemeye Yönelik Yapılan Basit Korelasyon Testi 

 Öğretmenliğe Hazır 

Olma Toplam 

TPAB 

Toplam 

Öğretmenliğe Hazır 

Olma Toplam 

 

 

 

TPAB Toplam 

Spearman Correlation 

Coefficient 

1,000 ,371 

Sig. (2-tailed) . ,021 

N 537 537 

Spearman Correlation 

Coefficient 

,371 1,000 

Sig. (2-tailed) ,021 . 

N 537 537 

Tablo 2’de görüldüğü üzere sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgileri ile 

öğretmenliğe hazır olma düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek için Spearman korelasyon kat 

sayısı kullanılarak gerçekleştirilen Basit Korelasyon Testi yapılmıştır. Yapılan analizler 

sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgileri ile öğretmenliğe hazır 

olma düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunduğu görülmektedir (r=371, 

p<0,05).  

Çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgileri ve öğretmenliğe hazır 

olma düzeyleri arasındaki ilişkiye ek olarak teknolojik pedagojik alan bilgileri ve öğretmenliğe 

hazır olma düzeyleri cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre de incelenmiştir. Bu amaçla 

Tablo 3’de sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi düzeylerinin cinsiyete 

göre incelenmesine yönelik yapılan Mann Whitney-U testi sonuçları gösterilmiştir. 

Tablo 3. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Puanlarının Cinsiyete 

Göre İncelenmesine Yönelik Yapılan Mann Whitney-U Testi 

Boyut Cinsiyet N Sıra 

Ortalaması 

Sıra 

Toplamı 

U p 

Pedagojik Bilgi (PB) Kadın 287 287,56 82529,50 30548,5 ,003 

Erkek 250 247,69 61923,50 

Teknolojik Bilgi (TB) Kadın 287 250,26 71823,50 30495,5 ,002 

Erkek 250 290,52 72629,50 

Fene İlişkin Alan Bilgisi 

(AB-PB-TB) 

Kadın 287 225,27 64653,50 23325,5 ,000 

Erkek 250 319,20 79799,50 

Teknolojik Pedagojik 

Alan Bilgisi (TPAB) 

Kadın 287 258,24 74116,00 32788,0 ,078 

Erkek 250 281,35 70337,00 

Okuma Yazmaya İlişkin 

AB-PB-TB 

Kadın 287 275,16 78969,50 34108,5 ,315 

Erkek 250 261,93 65483,50 

Sosyal Bilgilere İlişkin 

AB-PB-TB 

Kadın 287 252,47 72458,50 31130,5 ,007 

Erkek 250 287,98 71994,50 

Matematiğe İlişkin AB-

PB-TB 

Kadın 287 330,98 94991,50 18086,5 ,000 

Erkek 250 197,85 49461,50 

Teknolojik Pedagojik 

Bilgi (TPB) 

Kadın 287 285,36 81897,00 31181,0 ,008 

Erkek 250 250,22 62556,00 

Teknolojik Pedagojik 

Alan Bilgisi Toplam 

Kadın 287 265,10 76083,00 34755,0 ,531 

Erkek 250 273,48 68370,00 

Tablo 3’de görüldüğü üzere sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi toplam 

puanları üzerinde cinsiyete göre anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p> ,05) Bununla birlikte 

sınıf öğretmenlerinin puanları ölçeğin alt boyutlarına göre de incelenmiştir. Elde edilen 
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sonuçlara göre Pedagojik Bilgi (PB), Teknolojik Bilgi (TB), Fene İlişkin AB-TB-PB, 

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB), Sosyal Bilgilere İlişkin AB- PB-TB, Matematiğe 

İlişkin AB-PB-TB, Teknolojik Pedagojik Bilgi (TPB) alt boyutlarında cinsiyete göre anlamlı 

bir fark bulunmaktadır (p< ,05). Pedagojik Bilgi, Matematiğe İlişkin AB-PB-TB ve Teknolojik 

Pedagojik Bilgi alt boyutlarında kadın öğretmen adaylarının puanları daha yüksek iken 

Teknolojik Bilgi, Fene İlişkin AB-PB-TB, Sosyal Bilgilere İlişkin AB-PB-TB alt boyutlarında 

erkek öğretmen adaylarının puanı daha yüksektir. Okuma Yazmaya İlişkin AB-PB-TB ve 

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) alt boyutlarında ise cinsiyete göre anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır (p> ,05). 

Tablo 4’te sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi puanlarının sınıf 

düzeyine göre incelenmesine yönelik yapılan Mann Whitney-U Testi sonuçları gösterilmiştir. 

Tablo 4. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Puanlarının Sınıf 

Düzeyine Göre İncelenmesine Yönelik Yapılan Mann Whitney-U Testi 

Alt Boyut Sınıf 

Düzeyi 

N Sıra 

Ortalaması 

Sıra 

Toplamı 

U p 

Pedagojik Bilgi (PB) 3. sınıf 208 254,30 52893,50 31157,5 ,077 

4. sınıf 329 278,30 91559,50 

Teknolojik Bilgi (TB) 3. sınıf 208 252,77 52576,00 30840,0 ,050 

4. sınıf 329 279,26 91877,00 

Fene İlişkin Alan 

Bilgisi (AB-PB-TB) 

3. sınıf 208 317,04 65945,00 24223,0 ,000 

4. sınıf 329 238,63 78508,00 

Teknolojik Pedagojik 

Alan Bilgisi (TPAB) 

3. sınıf 208 270,78 56321,50 33846,5 ,829 

4. sınıf 329 267,88 88131,50 

Okuma Yazmaya 

İlişkin AB-PB-TB 

3. sınıf 208 332,81 69224,50 20943,5 ,000 

4. sınıf 329 228,66 75228,50 

Sosyal Bilgilere İlişkin 

AB-PB-TB 

3. sınıf 208 263,84 54879,00 33143,0 ,529 

4. sınıf 329 272,26 89574,00 

Matematiğe İlişkin 

AB-PB-TB 

3. sınıf 208 276,07 57422,00 32746,0 ,390 

4. sınıf 329 264,53 87031,00 

Teknolojik Pedagojik 

Bilgi (TPB) 

3. sınıf 208 293,23 60991,00 29177,0 ,004 

4. sınıf 329 253,68 83462,00 

Teknolojik Pedagojik 

Alan Bilgisi Toplam 

3. sınıf 208 286,61 59615,00 30553,0 ,036 

4. sınıf 329 257,87 84838,00 

Tablo 4’te görüldüğü üzere sınıf öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi toplam 

puanları üzerinde sınıf düzeyine göre 4. Sınıflar lehine anlamlı bir fark bulunmaktadır (p<,05). 

Bununla birlikte öğretmen adaylarının puanları ölçeğin alt boyutlarına göre de incelenmiştir. 

Teknolojik Bilgi, Fene İlişkin AB-PB-TB, Okuma Yazmaya İlişkin AB-PB-TB, ve Teknolojik 

Pedagojik Bilgi alt boyutlarında yine sınıf düzeyine göre anlamlı bir fark bulunmaktadır 

(p<,05). Elde edilen bu fark dört alt boyutta da 4. Sınıflar lehine bulunmaktadır. Pedagojik 

Bilgi, Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi, Sosyal Bilgilere İlişkin AB-PB-TB, Matematiğe 

İlişkin AB-PB-TB alt boyutlarında ise sınıf düzeyine göre anlamlı bir fark bulunmamaktadır 

(p>,05) 
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Tablo 5. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenliğe Hazır Olma Düzeyinin Cinsiyete Göre 

İncelenmesine Yönelik Yapılan Mann Whitney-U Testi  

Alt Boyut Cinsiyet N Sıra 

Ortalaması 

Sıra 

Toplamı 

U p 

Etkili Öğrenme Kadın 287 287,99 82653,50 30424,5 ,002 

Erkek 250 247,20 61799,50 

Öğretim Sürecini 

Tasarlama 

Kadın 287 235,16 67490,50 26162,5 ,000 

Erkek 250 307,85 76962,50 

Teknopedagojik Yeterlilik Kadın 287 273,66 78539,00 34539,0 ,451 

Erkek 250 263,66 65914,00 

Öğreneni Anlama Kadın 287 282,08 80957,50 32120,5 ,034 

 Erkek 250 253,98 63495,50 

Öğretmenliğe Hazır Olma 

Toplam 

Kadın 287 274,91 78898,00 34180,0 ,343 

Erkek 250 262,22 65555,00 

Tablo 5’te görüldüğü üzere sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenliğe hazır olma düzeyi toplam 

puanları üzerinde cinsiyete göre anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>,05). Bununla birlikte 

sınıf öğretmenlerinin öğretmenliğe hazır olma düzeyi puanları ölçeğin alt boyutlarına göre de 

incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre Etkili Öğrenme, Öğretim Sürecini Tasarlama ve 

Öğreneni Anlama alt boyutlarında cinsiyete göre anlamlı bir fark görülmektedir (p<,05). Etkili 

Öğrenme ve Öğreneni Anlama alt boyutlarında kadın öğretmen adaylarının puanları erkeklere 

göre daha yüksek bulunurken Öğretim Sürecini Tasarlama alt boyutu puanlarında bu fark erkek 

öğretmenler lehinedir (p<,05). Teknopedagojik Yeterlilik alt boyutunda anlamlı bir fark 

görülmemiştir (p>,05).  

Tablo 6’da Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenliğe hazır olma düzeylerinin sınıf düzeyi 

değişkenine göre incelenmesine yönelik yapılan Mann Whitney-U testi sonuçları gösterilmiştir. 

Tablo 6. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenliğe Hazır Olma Düzeylerinin Sınıf Düzeyi 

Değişkenine Göre İncelenmesine Yönelik Yapılan Mann Whitney-U Testi 

Alt Boyut Sınıf 

Düzeyi 

N Sıra 

Ortalaması 

Sıra 

Toplamı 

U p 

Etkili Öğrenme 3. sınıf 208 138,13   28732,00   6996,0 ,000 

4. sınıf 329 351,74 115721,00 

Öğretim Sürecini 

Tasarlama 

3. sınıf 208 195,30   40621,50 18885,5 ,000 

4. sınıf 329 315,60 103831,50 

Teknopedagojik 

Yeterlilik 

3. sınıf 208 151,57   31526,50   9790,5 ,000 

4. sınıf 329 343,24 112926,50 

 

Öğreneni Anlama 

3. sınıf 208 119,99   24958,00   3222,0 ,000 

4. sınıf 329 363,21 119495,00 

Öğretmenliğe Hazır 

Olma Toplam 

3. sınıf 208 127,00   26416,00   4680,0 ,000 

4. sınıf 329 358,78 118037,00 

Tablo 6’da görüldüğü üzere sınıf öğretmenlerinin öğretmenliğe hazır olma düzeyi toplam 

puanları ve tüm alt boyutları üzerinde sınıf düzeyine göre anlamlı bir fark bulunmaktadır 

(p<,05). Elde edilen sonuçlara göre bu fark bütün alt boyutlar ve toplam puanlarda 4. Sınıflar 

lehine bulunmaktadır.  

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada ana problem olarak sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan 

bilgileri ile öğretmenliğe hazır olma düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Alt problemlerde 
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ise bu ilişkiye ek olarak sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgileri ile 

öğretmenliğe hazır olma düzeyleri cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre incelenmiştir. 

Araştırmanın problem cümlesine yönelik yapılan analizler sonucunda sınıf öğretmeni 

adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgileri ile öğretmenliğe hazır olma düzeyleri arasında 

pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarının hizmet öncesi 

almış oldukları eğitimlerde kendilerine katmış oldukları niteliklerin mesleğe yönelik 

hazırbulunuşluklarını büyük ölçüde etkilediği bilinmektedir (Black, 2003). Elde edilen bu 

sonuca göre öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi arttıkça mesleğe yönelik 

hazır olma düzeylerinin de arttığı söylenebilir (Housego, 1990). Bu durumda öğretmen 

adaylarının lisans eğitimlerini aldıkları dönemde teknolojik pedagojik alan bilgilerini arttıracak 

dersler almasının onların mesleğe hazır hissetmeleri üzerinde olumlu anlamda etki yaratacağı 

düşünülebilir.  

Çalışmanın birinci alt problemine yönelik olarak sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik 

pedagojik alan bilgileri cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark gösterip göstermediği 

incelenmiş ve anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Alanyazında bu bulguyu destekleyecek 

şekilde teknolojik pedagojik alan bilgisinin cinsiyete göre anlamlı bir fark göstermediği 

çalışmalar mevcuttur (Koh vd., 2010, Güder & Demir, 2018; Çam, 2017; Karalar & Altan, 

2016; Öztürk, 2013; Tuncer & Dikmen, 2018, Birhanlı & Gündüz, 2021). Bununla birlikte 

cinsiyetin teknolojik pedagojik alan bilgisi üzerinde anlamlı farklılık gösterdiği çalışmalara da 

rastlanmıştır (Karadeniz & Vatanarttıran, 2015; Akyıldız & Altun, 2018; Saykal & Uluçınar, 

2021). Araştırma sonuçlarının farklılık göstermesinin nedeninin araştırmaya katılan sınıf 

öğretmeni adaylarının sahip olduğu kişilik özelliği, kültür, teknolojiye yatkınlık, eğitim 

fakültelerinde aldıkları eğitimin niteliği gibi etkenlerden kaynaklı olabileceği düşünülebilir. 

Çalışmanın ikinci alt problemine yönelik olarak sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik 

pedagojik alan bilgileri sınıf düzeyi değişkenine göre incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 

sınıf öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgilerinin sınıf düzeyine göre anlamlı bir fark 

gösterdiği ve çalışmaya katılan 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinden 4. Sınıfların lehine bir sonuç elde 

edildiği görülmektedir. Alanyazında buna benzer sonuçlar bulunmaktadır. Karalar & Altan 

(2016)’nın çalışmasında sınıf öğretmeni adaylarının sınıf düzeyi teknolojik pedagojik alan 

bilgileri açısından birinci sınıflar ile diğer sınıf düzeyleri arasında birinci sınıflar aleyhine 

farklılık göstermektedir. Bununla birlikte sınıf düzeyinin öğretmen adaylarının teknolojik 

pedagojik alan bilgileri üzerinde anlamlı bir fark göstermediği çalışmalar da mevcuttur 

(Tokmak vd., 2013; Birhanlı & Gündüz, 2021). 

Çalışmanın üçüncü alt problemine yönelik olarak sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenliğe 

hazır olma düzeyleri cinsiyet değişkenine göre incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre sınıf 

öğretmeni adaylarının öğretmenliğe hazır olma düzeyleri üzerinde cinsiyete göre anlamlı bir 

fark bulunmadığı görülmüştür. Bu bulguya benzer olarak cinsiyetin öğretmenliğe yönelik hazır 

olma üzerinde bir etki yaratmadığını gösteren çalışmalar bulunduğu gibi (Erdem & Anılan, 

2000; Semerci & Semerci, 2004; Karademir, 2012; Akhan vd., 2019) bu durumun aksi sonuçlar 

da mevcuttur (Demirtaş vd., 2011; Çelikler & Aksan, 2011; Tezer & Beyoğlu, 2018; Yenen & 

Durmaz; 2019) 

Çalışmanın dördüncü alt problemine yönelik olarak sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenliğe 

hazır olma düzeyleri sınıf düzeyi değişkenine göre incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 4. 

Sınıf öğretmen adaylarının öğretmenliğe hazır olma düzeyleri 3. Sınıf öğretmen adaylarına göre 

anlamlı bir fark oluşturacak şekilde daha yüksek bulunmuştur. Yener & Durmaz 2019’un 

öğretmenliğe yönelik hazırbulunuşluklarını inceledikleri çalışmalarında anlamlı bir fark elde 

edilmese de 4. sınıf öğretmen adaylarının öğretmenliğe yönelik hazırbulunuşluk düzeyinin 3. 

sınıf öğretmen adaylarına göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda öğretmen 
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adaylarının fakültede geçirdiği sürenin ve aldığı eğitimlerin öğretmenliğe hazır olma durumları 

üzerinde olumlu etki yarattığını söylemek mümkündür. 

 Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının eğitimi sürecinde lisans 

programlarına teknolojik pedagojik alan bilgilerini arttıracak zorunlu veya seçmeli dersler 

eklenmesi önerilebilir. 
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SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE 

YÖNELİK TUTUMLARI İLE İŞSİZLİK KAYGI DÜZEYLERİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 

Başak KASAP, Serkan SAY 

 

Özet 

Araştırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile 

işsizlik kaygı düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ayrıca araştırmada sınıf öğretmeni 

adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve işsizlik kaygı düzeyleri; cinsiyet, sınıf 

düzeyi değişkenlerine göre incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye genelindeki 

devlet üniversitelerinin sınıf öğretmenliği 3. ve 4. sınıf düzeylerinde öğrenim gören 537 sınıf 

öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Veri toplamak için araştırmacının hazırladığı “Kişisel Bilgi 

Formu”, Kahramanoğlu (2018) tarafından geliştirilen “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum 

Ölçeği” ve Özder, Birinci, Zaifoğlu ve Işıktaş (2018) tarafından geliştirilen “Okulöncesi ve 

Sınıf Öğretmeni Adaylarının İşsizlik Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; 

öğretmen adaylarının mesleğine yönelik tutumları ile işsizlik kaygı düzeyleri arasında negatif 

yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Sınıf öğretmeni adaylarının mesleğine yönelik 

tutum puanları üzerinde, cinsiyete ve sınıf düzeylerine göre anlamlı fark bulunmamaktadır. 

Sınıf öğretmeni adaylarının işsizlik kaygı düzeyleri üzerinde cinsiyete ve sınıf düzeylerine göre 

anlamlı bir fark bulunmaktadır.  

Anahtar kelimeler: Kaygı, tutum, sınıf öğretmeni, öğretmenlik mesleği. 

Abstract 

The aim of the research is to Dec the relationship between the attitudes of prospective 

classroom teachers towards the teaching profession and unemployment anxiety levels. In 

addition, in the study, the attitudes of prospective classroom teachers towards the teaching 

profession and unemployment anxiety levels were examined according to gender, class level 

variables. The study group of the study included the 3rd year teachers of public universities in 

Turkey. and 4. there are 537 prospective classroom teachers studying at grade levels. Prepared 

by the researcher to collect data, “personal information form”, Kahramanoğlu (2018) 

developed by “Attitude scale towards teaching profession” and examined the & First& 

Zaifoglu & Isiktas (2018) developed by “preschool and primary school teacher candidates 

unemployment Anxiety Scale” was used. According to the results of the research; It Dec seen 

that there is a significant negative relationship between the attitudes of teacher candidates 

towards their profession and unemployment anxiety levels. There is no significant difference in 

the attitude scores of pre-service teachers towards their profession according to gender and 

grade level. There is a significant difference in the unemployment anxiety levels of prospective 

classroom teachers according to gender and grade level. 

Keywords: Anxiety, attitude, classroom teacher, teaching profession. 

1. GİRİŞ 

İçinde bulunduğumuz yüzyıl, gelişmenin sürekliliği için bilgiyi üreten, geliştiren, paylaşan 

bireylerin yetiştirilmesini gerektirmektedir (Abazoğlu, Yıldırım & Yıldızhan, 2015). 

Bulunduğumuz dijital çağ içerisinde hızla değişen ve gelişen teknolojiye uyum sağlayan 

bireylerin yetiştirilebilmesi için eğitimin de değişip yenilenmesi zorunlu kılınmıştır. Gün 
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geçtikçe nitelikli, donanımlı, üst düzey düşünebilen, değişen dünyaya uyum sağlayabilen, 

bilgiyi üreten, yapılandıran ve günlük hayatında kullanabilen bireylere duyulan ihtiyaç 

artmaktadır (Yazgan İnanç & Yerlikaya, 2014). 

Öğretmenlik mesleğinin pek çok araştırmaya konu olmasının temel nedenlerinden biri de 

öğretmenlerin eğitim öğretim faaliyetlerinde önemli bir yere sahip olmasıdır. Öğretmenler 

öğretim sürecine doğrudan katkı sağlayan en önemli unsurlardan biridir (Nalçacı & Sökmen, 

2016). Belirlenen hedeflere ulaşmak için hazırlanan programların, uygulanan strateji ve 

yöntemlerin başarılı olabilmesi öğrenme öğretme sürecinde bunları uygulayacak öğretmene 

bağlıdır (Avcı, 2014). Öğretmenlik mesleğinin kalitesi, öğretmen adaylarına gereken bilgilerin 

kazandırılmasıyla arttırılabilir. Yeterlik, bir mesleğe ait bilgilerin eksiksiz öğrenilmesidir 

(MEB, 2009).  

Gelişimin, değişimin yaşandığı bu bilgi çağında öğretmenlere de görev düşmektedir. Bu 

görevleri yerine getirmeleri için çağın gerekli kıldığı niteliklere ulaşmaları gerekmektedir 

(Erdem, 2013). Öğretmenin kendi mesleğine karşı tutumu çok önemlidir. Öğretmenlerin 

mesleğine yönelik tutumları, onların ders anlatım şekline, sınıf ortamına, öğrenci ile iletişimine, 

öğrenme- öğretme sürecine etki etmektedir. (Semerci & Semerci, 2004). Öğretmenlik 

mesleğine yönelik tutum, öğretmenlik için gerekli olan davranışları da ortaya çıkarmasına 

neden olur (Kartal & Afacan, 2012). Güneyli & Aslan (2009)’a göre öğretmenlik mesleğine 

yönelik tutum, sınıf atmosferini, öğrenme öğretme sürecini farkında olmadan etkileyen 

anlayıştır (Camadan & Duysak, 2010). 

Verimli bir öğrenme öğretme sürecinin gerçekleşmesi için öğretmenlerin gerekli bilgi ve 

yeteneğinin yanında olumlu bir tutumda da olması gerekir (Yazgan İnanç & Yerlikaya, 2014). 

Yapılan bazı çalışmalara göre, öğretmenlerin tutum ve davranışlarının öğrenciler üzerinde çok 

önemli bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir (Çapa & Çil, 2000). 

Öğretmenlik mesleğine yönelik tutumu daha iyi anlamak için geçmişten günümüze tutum 

kavramı ile ilgili yapılan tanımlara bakmak önemlidir. Pratkanis ve Greenwald (1989) tutumu, 

kişinin yerine getirmesi gereken görevlerin fonksiyonu olarak tanımlamaktadır. Fishbein & 

Ajben (1975) tutumu bir uyarana karşı olumlu ya da olumsuz duygu beslemesi olarak 

tanımlamaktadır (Atalmış & Köse, 2018). Çiğdem & Memiş (2011), öğretmenlik mesleğine 

yönelik tutumu, bireylerin öğretmenliğin uygulanmasında gerçekleşen olumlu olumsuz 

düşünceler olarak tanımlar (Altunkeser & Ünal, 2015). 

Kendi alanında mesleki bilgi ve beceri yönünden iyi yetişmiş öğretmenlerin daha özgüvenli 

oldukları, daha özverili çalıştıkları ve mesleğini severek yaptıkları düşünülürse, yeni nesil 

öğretmen adaylarının daha iyi yetiştirilmesi için mesleki bilgi, beceri ve tutuma sahip olması 

çok önemlidir. Çünkü araştırmalara göre öğrencilerin, öğretmenlerinin tutum ve 

davranışlarından etkilendiği belirlenmiştir (Aydın & Sağlam, 2012).  

Türkiye’de öğretmen adayları öğretmen olabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı’na 

girmek zorundadır. Atamalar için gereken puan yükseldikçe atama bekleyen öğretmen adayı 

sayısı da artmaktadır. Atanamama korkusu, gelecek kaygısı, işsiz kalabilme ihtimali öğretmen 

adaylarının kaygı yaşamasına sebep olmaktadır (Deniz & Tican, 2017). 

Fakat öğretmen adaylarının mesleki hayatındaki gelecek endişesi, atanma korkusu ve mesleğine 

bakış açısı eğitim sistemimizde her zaman büyük bir sorun olmuştur. Öğretmen adaylarının 

mesleğine ilişkin tutumları, kaygıları tespit edilirse ve gerekli tedbirler alınırsa öğretmen 

adaylarının başarısını ve tutumunu olumlu olarak etkileyecektir (Ayarcı & Kesim, 2007 akt. 

Gökay, 2020).  

Öğretmen adayları atanma sorununa ilişkin kaygı yaşamaktadır. Yaşadıkları bu kaygı öğretmen 

adaylarının mesleklerine yönelik gelecek kaygısı taşımasına, mezun olduktan sonra işsiz kalma 
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endişesine yol açmaktadır (Özkan, 2020). Eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğretmen 

adaylarının yaşadığı kaygılar, KPSS, atanma ve iş bulma kaygılarıyla artmaktadır (Atmaca, 

2013). Öğretmen adaylarıyla gerçekleştirilen birçok çalışmada öğretmen adaylarının geleceğe 

yönelik yüksek düzeyde işsizlik kaygısı yaşadıkları belirlenmiştir (Keskin, 2017). 

Bütün bunlardan hareketle sınıf öğretmeni adaylarının mesleğe yönelik tutumları ile işsizlik 

kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin araştırılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu 

çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının mesleğine yönelik tutumları ile işsizlik kaygı 

düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Bu amaçtan hareketle, çalışmada 

aşağıda belirtilen sorulara yanıt aranacaktır; 

Araştırmanın Ana problemi; Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik 

tutumları ile işsizlik kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

Araştırmanın alt problemleri: 

1. Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları cinsiyet 

değişkenine göre farklılaşmakta mıdır? 

2. Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları sınıf düzeyi 

değişkenine göre farklılaşmakta mıdır? 

3. Sınıf öğretmeni adaylarının işsizlik kaygı düzeyleri cinsiyet değişkenine göre 

farklılaşmakta mıdır? 

4. Sınıf öğretmeni adaylarının işsizlik kaygı düzeyleri sınıf düzeyi değişkenine göre 

farklılaşmakta mıdır? 

2.YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Bu çalışma nicel araştırma yöntemlerinden olan ilişkisel ve betimsel tarama modelleri ile 

yürütülmüştür. Tarama modeli, bir durumu olduğu şekilde betimleyen ve bireylerin 

davranışlarını geliştirecek uygulama süreçlerinin tamamıdır. İlişkisel tarama modeli, iki ya da 

daha çok değişkenin birlikte değişip değişmediği, değişim gerçekleştiyse eğer nasıl olduğu 

belirlenmeye çalışılır (Karasar, 2011). Betimsel tarama, sonuçların genellenebilirliği için 

alanda konuyla ilgili çalışılmış makaleleri analiz etme yöntemidir (King & He, 2005). Bu 

çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının mesleğe ilişkin tutumları ve işsizlik kaygı düzeyleri 

arasında çıkabilecek ilişkinin tartışılması amaçlanmıştır. Bu ilişkilerin ortaya çıkarılması için 

çalışmada ilişkisel tarama modelinin kullanılması uygun görülmüştür. 

2.2. Araştırmanın Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye genelindeki devlet üniversitelerinin eğitim fakültesi 

sınıf öğretmenliği bölümünde 3. ve 4. sınıf düzeylerinde öğrenim gören 537 sınıf öğretmeni 

adayı oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan 537 öğretmen adayından 287 tanesinin kadın 

öğretmen adaylarından 250 tanesinin erkek öğretmen adaylarından oluşmaktadır. 

Tablo 1. Demografik Özellikler 
Çalışma Grubunun Demografik Özellikleri                                        f 

Cinsiyet Kadın 287 

 Erkek 250 

Sınıf 3.Sınıf 208 

 4.Sınıf 329 

Toplam  537 
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2.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın verilerinin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi 

Formu”, Kahramanoğlu (2018) tarafından geliştirilen “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum 

Ölçeği” ve Özder vd., 2018 tarafından geliştirilen “Okulöncesi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının 

İşsizlik Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır. 

2.3.1. Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği 

Kahramanoğlu (2018) tarafından öğretmen adaylarının mesleğe ilişkin tutumlarını belirlemek 

amacıyla geliştirilmiş olan “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” 12 madde ve tek 

boyuttan oluşan 5’li likert tipi bir ölçektir. ÖMYTÖ’nün içtutarlılık güvenirlik katsayısının 

hesaplamasında Cronbach's Alpha ve test yarılama yöntemleri kullanılmıştır. Ölçeğin 12 

maddelik haline ilişkin Cronbach's Alpha katsayısı ise 0.85 olarak hesaplanmıştır. Ölçekteki 

madde toplam korelasyon değeri .30 ve üzerinde olan maddeler, ölçülecek özelliği ayırt etmede 

yeterli olduğu kabul edilmektedir (Büyüköztürk, 2010; Erkuş, 2012). Ölçek için elde edilen bu 

bulgulara dayanarak maddelerin tümünün .30 üzerinde bir değere sahip olduğu için ayırt edici 

olduğu kabul edilebilir görülmüştür. 

2.3.2. İşsizlik Kaygı Düzeyi Ölçeği 

Özder & Birinci& Zaifoğlu & Işıktaş (2018) tarafından geliştirilen “Okulöncesi ve Sınıf 

Öğretmeni Adaylarının İşsizlik Kaygı Ölçeği” 14 madde ve 4 boyuttan oluşmaktadır. Bu 

boyutlar, 1. İşgücü 2. Sürekli Kaygı 3. Çevre 4. Eğitim olarak sıralanmıştır. Güvenirliğine 

ilişkin bulunan alpha ve açıklanan varyans değerine göre “İşsizlik Kaygısı” ölçeğinin geçerli 

ve güvenilir bir araç olduğu anlaşılmıştır. r. İç tutarlılığa yönelik 14 maddenin tümünü kapsayan 

Cronbach 0.842 değerinde çıkmıştır. Bu da ölçeğin iç tutarlılık düzeyinin yeterli olduğunu 

ortaya koymaktadır. 

2.3.3 Kişisel Bilgi Formu 

Çalışma grubuna ait demografik bilgiler araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu 

ile elde edilmiştir. Kişisel bilgi formunda öğretmen adaylarının cinsiyet ve sınıf düzeyini 

belirlemeye yönelik sorulara yer verilmiştir. 

3.BULGULAR 

3.1.Sınıf Öğretmeni Adaylarının İşsizlik Kaygı Düzeyleri ile Öğretmenlik Mesleğine 

İlişkin Tutumları Arasındaki İlişkiye Yönelik Bulgular 

Tablo 2. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ile İşsizlik 

Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkiye Yönelik Sonuçlar                                                                                                                                                           
Öğretmenlik Mesleğine Yönelik 

Tutum Toplam İşsizlik Kaygı Toplam 

 Öğretmenlik Mesleğine 

yönelik tutum toplam 

 

İşsizlik Kaygı Toplam 

Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 

Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 

1,000 -,215 

. ,027 

537 537 

-,215 1,000 

,027 . 

537 537 

Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile işsizlik kaygı düzeyleri 

arasında ilişki olup olmadığını ortaya koymak amacıyla yapılan Spearman korelasyon analizi 

sonucunda öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları ile işsizlik kaygısı düzeyleri 

arasında negatif yönde, anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir ( r= -,215). Bu sonuçlar 

öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum ile işsizlik kaygısının birbirlerini karşılıklı olarak ters 
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yönde etkilediğini göstermektedir. Buna göre işsizlik kaygı düzeyi arttıkça öğretmenlik 

mesleğine yönelik tutum azalmaktadır. 

3.2. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Cinsiyet 

Değişkenine Göre İncelenmesine Yönelik Bulgular 

Tablo 3. Cinsiyet Değişkenine Göre Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin 

Tutumları ile İlgili Sonuçlar 
Cinsiyet N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U Z p 

Kadın 287 257,23 73826 32498 -1,905 ,057 

Erkek 250 282,51 70627    

Sınıf öğretmeni adaylarının mesleğe yönelik tutumlarının cinsiyet değişkeni açısından anlamlı 

bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Mann-Whitney U testi sonucunda 

kadın ve erkek öğretmen adaylarının mesleğe ilişkin tutumlarının cinsiyete göre anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır (U=32498, p>0,05). Bu bulgu cinsiyetin öğretmenlik mesleğine yönelik 

tutum üzerinde anlamlı derecede fark yaratmadığını ortaya koymaktadır. 

3.3. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkim Tutumlarının Sınıf 

Düzeyi Değişkenine Göre İncelenmesine Yönelik Bulgular 

Tablo 4. Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine 

İlişkin Tutumları ile İlgili Sonuçlar 
Cinsiyet N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U Z p 

3. Sınıf 208 267,88 55720 32498 -,134 ,893 

4. Sınıf 329 269,71 88733    

Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının sınıf düzeyine göre 

anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen Mann-

Whitney U testi sonucunda 3.sınıf ile 4.sınıf öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları 

arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır (U=33984, p>0.05). 

3.4. Sınıf Öğretmeni Adaylarının İşsizlik Kaygı Düzeyleri Düzeylerinin Cinsiyet 

Değişkenine Göre İncelenmesi Yönelik Bulgular  

Tablo 5. Cinsiyet Değişkenine Göre Sınıf Öğretmeni Adaylarının İşsizlik Kaygısı Düzeyleri ile 

İlgili Sonuçlar 
İşsizlik Kaygısının Alt 

Boyutları 

Cinsiyet N Sıra 

Ortalaması 

Sıra Toplamı p 

İş Gücü Kadın 

Erkek 

287 

250 

289,07 

245,96 

82963,50 

61489,50 

,001 

Sürekli Kaygı Kadın 

Erkek 

287 

250 

269,19 

268,78 

77257,50 

67195,50 

,975 

Çevre Kadın 

Erkek 

287 

250 

269,19 

268,78 

77257,50 

67195,50 

,975 

Eğitim Kadın 

Erkek 

287 

250 

272,79 

264,65 

78291,00 

66162,00 

,521 

Toplam Kadın 

Erkek 

287 

250 

288,25 

246,90 

82727,50 

61725,50 

,002 

İşsizlik kaygı ölçeğinin iş gücü, sürekli kaygı, çevre, eğitim alt boyutları bulunmaktadır. Sınıf 

öğretmeni adaylarının işsizlik kaygı düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini incelemek amacıyla gerçekleştirilen test sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının 

yaşadığı işsizlik kaygı ölçeğinin iş gücü alt boyutunda cinsiyet değişkenine göre 

farklılaşmaktadır (p=,001). Sürekli kaygı(P=,975), çevre(p=,975), ve eğitim(p=,521) alt 

boyutlarında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Genel işsizlik 
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kaygı düzeyleri incelendiğinde erkek ve kadın öğretmen adayları arasında işsizlik kaygı 

açısından anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. (p=,002) 

3.5. Sınıf Öğretmeni Adaylarının İşsizlik Kaygı Düzeylerinin Sınıf Düzeyi Değişkenine 

Göre İncelenmesine Yönelik Bulgular 

Tablo 6. Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre Sınıf Öğretmen Adaylarının İşsizlik Kaygı Düzeyleri 

ile İlgili Sonuçlar 
İşsizlik Kaygısının Alt 

Boyutları 

Sınıf N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı p 

İş Gücü 3.sınıf 

4.sınıf 

208 

329 

244,30 

288,30 

51893,50 

92559,50 

,007 

Sürekli Kaygı 3.sınıf 

4.sınıf 

208 

329 

262,77 

279,26 

53576,00 

91877,00 

,152 

Çevre 3.sınıf 

4.sınıf 

208 

329 

238,63 

317,04 

78508,00 

65945,00 

,000 

Eğitim 3.sınıf 

4.sınıf 

208 

329 

266,78 

272,88 

54321,50 

89131,50 

,829 

İKTop 3.sınıf 

4.sınıf 

208 

329 

238,16 

322,41 

73228,50 

68224,50 

,000 

İşsizlik kaygı ölçeğinin iş gücü, sürekli kaygı, çevre, eğitim alt boyutları bulunmaktadır. Sınıf 

öğretmeni adaylarının işsizlik kaygı düzeylerinin sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğini incelemek amacıyla gerçekleştirilen test sonucunda sınıf öğretmeni 

adaylarının yaşadığı işsizlik kaygı ölçeğinin iş gücü alt boyutunda anlamlı fark bulunmaktadır 

(p=,007). İşsizlik kaygı ölçeğinin sürekli kaygı alt boyutuna göre anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır(p=,152). Çevre(p=,000) alt boyutuna göre anlamlı bir farklılık bulunurken 

eğitim(p=,829) alt boyutuna göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Sınıf öğretmeni 

adaylarının genel işsizlik kaygı düzeyleri sınıf düzeyi değişkenine göre incelendiğinde anlamlı 

bir farklılık olduğu belirlenmiştir. (p=,000) 

4. SONUÇ, TARTIŞMALAR VE ÖNERİLER 

Sınıf öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile işsizlik kaygı düzeyleri 

arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik gerçekleştirilen analizler sonucunda öğretmen 

adaylarının mesleğe yönelik tutumları ile işsizlik kaygı düzeyi ölçeğinin arasında negatif yönde 

anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. İşsizlik kaygısının öğretmen adaylarının mesleğe 

yönelik tutumları ile anlamlı bir ilişkisi olduğunu ve adayların tutumlarını etkilediğini 

göstermektedir. Analiz sonucunda çıkan negatif yöndeki ilişki ise öğretmen adaylarının işsizlik 

kaygılarının artmasının mesleğe yönelik tutumlarında negatif bir etki yaptığına işaret 

etmektedir.  

Sınıf öğretmeni adaylarının mesleğine yönelik tutum puanları üzerinde, cinsiyete ve sınıf 

düzeylerine göre anlamlı bir fark bulunmamaktadır.  Kılıç ve Bektaş (2008), sınıf öğretmeni 

adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine yaptığı çalışmada mesleğe yönelik 

tutumların cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılığın olmadığını gözlemlemiştir. 

Literatürde cinsiyet açısından elde edilen bulguyu destekleyen başka çalışmalar da 

bulunmaktadır (Üstün, 2007; Gürbüztürk & Genç, 2004).  

Özder vd., (2010) tarafından öğretmenlik mesleğine yönelik yapılan çalışmada da öğretmen 

adaylarının mesleğe yönelik tutumları cinsiyet ve sınıf değişkenleri açısından bir farklılık 

göstermemektedir. Karatekin vd., (2015), öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumlarını 

belirli değişkenlere göre incelediğinde, mesleğe yönelik tutumlarında cinsiyet değişkenine göre 

anlamlı bir farklılık varken sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 

İşsizlik kaygı ölçeğinin iş gücü, sürekli kaygı, çevre, eğitim alt boyutları bulunmaktadır. Sınıf 

düzeyi sürekli kaygı ve çevre alt boyutlarından etkilenmektedir. Sınıf öğretmeni adaylarının 
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işsizlik kaygı düzeyleri üzerinde cinsiyete ve sınıf düzeylerine göre anlamlı bir fark 

bulunmaktadır.  Yetişensoy (2019), öğretmen adayları için yaptığı çalışmada işsizlik 

kaygılarının cinsiyet değişkenine göre farklılaşmadığını ancak sınıf düzeyleri arasında anlamlı 

bir farklılığın olduğunu gözlemlemiştir. Doğan ve Çoban (2009) araştırmasında işsizlik kaygı 

düzeylerinin cinsiyet açısından bir farklılık yaratmadığını belirlemiştir. Yaptıkları çalışmada 

öğrencilerin kaygı düzeyleri düşük olduğu gözlemlenmiştir. 

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve kaygı düzeylerinin belirlenmesi, 

tutum ve kaygı arasındaki ilişkinin incelenmesi ve tutum ve kaygı düzeylerinin belirli 

değişkenler açısından saptanması amacıyla yapılan bu çalışmada, tutum ve kaygı arasında 

negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Öğretmen adaylarının işsizlik kaygı 

düzeylerinin cinsiyete göre farklılaşmasının nedenleri araştırılabilir. Kaygı düzeyi puanlarında 

sınıf seviyelerine göre belirlenen anlamlı farklılığın ve 4.sınıfta 3.sınıfa göre kaygı puanlarının 

artmasının nedenleri araştırılabilir. Özellikle kaygı ölçeğinin çevre alt boyutundaki etmenler 

nelerdir araştırılabilir. Veri toplamak için anket ve ölçek gibi veri toplama araçlarının yanı sıra 

kaygı alt boyutlarını derinlemesine inceleyebilmek adına görüşmeler yapılabilir. Öğretmenlik 

mesleğine yönelik tutumlarını olumsuz etkileyen unsurlar belirlenip bu olumsuz unsurların 

giderilip tutumlarının geliştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılabilir. Öğretmen adaylarımızın 

kaygılarının alt boyutları belirlendiğinde giderilmesi için kurumdaki öğretmenler tarafından 

bilgilendirilmesiyle kaygıları azaltılabilir. 
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER GÜÇLÜKLERİ, RİSKLİ 

DAVRANIŞ DÜZEYLERİ VE KARİYER SEÇİMİNDE AİLE ETKİSİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 

Süleyman Barbaros YALÇIN, Ecenur KOYUNCU, Selahattin AVŞAROĞLU 

 

Özet 

Lise dönemine denk gelen ergenlik çağı, bireylerin kimlik kazanma, yaşamsal rollerini öğrenme 

ve mesleki kimliğine karar vermesi açısından önemli bir dönemdir. Bu süreçte ergen bireylerin 

karşılaştıkları uyum sorunları ve problem durumları, riskli davranışları beraberinde 

getirebilmektedir. Riskli davranışlar ise hayatlarını şekillendirecek yaşamsal olayları ve 

kariyer planlamalarını etkilemektedir. 

Bu araştırmada, lise öğrencilerinin karşılaştıkları kariyer güçlükleri, riskli davranış düzeyleri 

ve kariyer seçimlerinde, aile etkisinin farklı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırma grubunu, Konya merkez ilçelerinin farklı liselerde öğrenimine devam eden 116 erkek 

(%29.6) ve 276 kız (%70.4) olmak üzere toplam 392 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma 

verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu”, Gençtarım ve Ergene 

(2014) tarafından geliştirilmiş “Riskli Davranışlar Ölçeği”, Öztemel (2014) tarafından 

uyarlanmış olan “Duygusal ve Kişilik İlişkili Kariyer Karar Verme Güçlükleri Ölçeği Kısa 

Formu” ve Fouad, Cotter, Fitzpatrick, Kantamneni, Carter ve Bernfeld’in (2010) geliştirdiği 

Özünlü ve Bacanlı ’nın (2014) Türkçeye uyarladığı “Kariyer Seçiminde Aile Etkisi Ölçeği” 

kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde parametrik istatistik tekniklerinden t testi, tek 

yönlü varyans analizi (Anova), Tukey testi ve korelasyon analizi teknikleri kullanılmıştır. 

Araştırma bulgularına göre lise öğrencilerinin riskli davranışlarının cinsiyet, sınıf düzeyi, alan 

seçimi ve gelir düzeyi değişkenleri ile arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Kariyer 

seçiminde aile etkisinin demografik değişkenlerle ilişkisine bakıldığında değerler ve inançlar 

alt boyutunun cinsiyet ve finans desteği alt boyutunun alan, gelir düzeyi, baba eğitimi ile ilişkili 

olduğu belirlenmiştir. Kariyer güçlüklerinin ise karamsar görüşler alt boyutu ile alan değişkeni 

ve öz ve kimlik alt boyutunun baba eğitimi ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Diğer taraftan kariyer 

güçlüklerinin karamsar görüşler alt boyutu ile kariyer seçiminde aile etkisi bilgi desteği ve 

finansal destek alt boyutları ile düşük düzeyde negatif ve aile beklentileri ile pozitif yönde orta 

düzeyde anlamlı ilişkileri olduğu görülmektedir. Kaygı alt boyutunun aile beklentileri, değerler 

ve inançlar alt boyutları ile arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişkisi vardır. Öz 

ve kimlik alt boyutunun ise bilgi desteği ile negatif yönde düşük düzeyde, aile beklentileri, 

değerler ve inançlar alt boyutları ile düşük düzeyde pozitif anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. 

Riskli davranışların karamsar görüşler ile orta düzeyde pozitif, kaygı ve öz ve kimlik ile düşük 

düzeyde pozitif, aile beklentileri ile düşük düzeyde pozitif ve bilgi desteği ve finansal destek ile 

negatif yönde düşük düzeyde anlamlı ilişkileri olduğu saptanmıştır. Elde edilen bulgulara göre 

riskli davranışlar üzerinde psikoeğitsel destek ve önleyici rehberlik hizmetlerinin kariyer 

planlamasına fayda sağlayacağı söylenebilir.  

Anahtar Sözcükler: Riskli Davranışlar, Kariyer Seçimi, Kariyer Güçlükleri. 

Abstract 

Adolescence, which coincides with the high school period, is an important period for 

individuals to gain identity, learn their vital roles and decide their professional identity. 

Adaptation problems and problem situations faced by adolescent individuals in this process 
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can lead to risky behaviors. Risky behaviors, on the other hand, affect the vital events and 

career planning that will shape their lives. 

In this study, it is aimed to examine the family impact of high school students on career 

difficulties, risky behavior levels and career choices in terms of different variables. The 

research group consists of a total of 392 students, including 116 boys (29.6%) and 276 girls 

(70.4%) who continue their education in different high schools of Konya central districts. 

Research data, which was prepared by the researcher “personal information form”, and 

Genctarim Ergene (2014), developed by “risky behavior Scale”, Öztemel (2014), which has 

been adapted by “Emotional and personality-Related Career decision-making Difficulties scale 

of the short form of” and Fouad, Cotter, Fitzpatrick, kantamnen Carter and Bernfeld (2010) 

and developed by Bacanlı Ozunlu ’s (2014) adapted into Turkish “was obtained using the 

family Impact Scale in career choice. In the analysis of the data, t-test, one-way analysis of 

variance (Anova), Tukey test and correlation analysis techniques were used as parametric 

statistical techniques. 

According to the results of the research, it was found that there is a significant relationship 

between the risky behaviors of high school students and the variables of gender, grade level, 

field Dec and income level. When the relationship of family influence with demographic 

variables was examined in career choice, it was determined that the values and beliefs sub-

dimension of the gender and financial support sub-dimension of the field, income level and 

father's education were related. It has been determined that career difficulties are related to 

the pessimistic views sub-dimension and the field variable and the self and identity sub-

dimension of paternal education. On the other hand, it is seen that career difficulties have 

moderate significant relationships with pessimistic opinions sub-dimension and family 

influence in career choice sub-dimensions of information support and financial support, low 

level of negative and positive level with family expectations. There is a Decisively low level of 

significant relationship between anxiety subscale and family expectations, values and beliefs 

subscale. On the other hand, there are positive significant relationships between the self- and 

identity sub-dimensions at a negative level with information support and at a low level with 

family expectations, values and beliefs sub-dimensions. It was found that risky behaviors had 

moderate positive relationships with pessimistic views, low positive relationships with anxiety 

and self-identity, low positive relationships with family expectations, low positive relationships 

with information support and financial support, and low negative relationships. According to 

the findings, it can be said that psychoeducational support and preventive guidance services on 

risky behaviors will benefit career planning. 

Key Words: Risk Behaviors,  Career Choice, Career Difficuelties. 

GİRİŞ 

Ergenlik, gelişim dönemi itibariyle bakıldığında önemli bir süreçtir. Bu süreçte birey fizyolojik, 

psikolojik ve bilişsel olarak birçok değişim yaşamakta ve farklılaşmaktadır. Erikson (1963), 

ergenlik dönemini kimlik kazanımına karşılık rol karmaşası olarak tanımlamıştır ve bu 

dönemde kimlik kazanımı ben kimim? sorusuna verilen cevaplardan oluşmaktadır. 

Çocukluktan yetişkinliğe geçişte karmaşık olan ergenlik dönemi birçok değişimin birlikte 

gerçekleştiği bir dönemdir. Bu dönemde fiziksel olgunlaşmanın yanında artan sosyal ve 

akademik sorumluluklar beraberinde sosyal ve psikolojik olarak gelişmekte, değer ve inançlar 

şekillenmekte, ergen üzerindeki anne baba etkisi azalarak yerini akran etkisine bırakmaktadır. 

Bu dönemin sonunda meydana gelen birçok davranış değişimi hem ergenlik dönemi hem de 

daha sonraki gelişim dönemlerinde bireyin yaşamını önemli ölçüde etkilemektedir (Gençtarım 

Kuru, 2010).  
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Riskli davranışlar çocukların ve gençlerin iyilik hallerini tehdit eden, gerçek potansiyelleri 

önünde bir engel oluşturan, istemli ve sonucunda bireyin kendisine, çevresine ve topluma zarar 

verme ihtimali bulunan, yetişkinlik döneminde de yerine getireceği sorumlulukları sekteye 

uğratacak davranışlar olarak tanımlanmıştır (Jessor, 1991; Lindberg, Boggess, Porter ve 

Williams, 2000; Ellis vd., 2012). Ergenlik döneminde sıklıkla karşılaşılabilen madde kullanımı, 

saldırganlık, şiddet, güvensiz cinsel ilişki, antisosyal davranışlar, kendine zarar verme ve yeme 

bozuklukları ergen sağlığını tehdit eden riskli davranışlardandır (Jessor, 1992; Şimşek ve 

Çöplü, 2018). Dönemin özelliklerinden kaynaklanabilecek risklerin doğru anlaşılmasının 

problemleri önlemede önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir (Özdemir, 2016). 

 Lise dönemine denk gelen ergenlik çağı, bireylerin kimlik kazanma, yaşamsal rollerini 

öğrenme ve mesleki kimliğine karar vermesi açısından önemli bir dönemdir. Bu süreçte ergen 

bireylerin karşılaştıkları uyum sorunları ve problem durumları, riskli davranışları beraberinde 

getirebilmektedir. Riskli davranışlar ise hayatlarını şekillendirecek yaşamsal olayları ve kariyer 

planlamalarını etkileyebilmektedir. 

1. Ergenlik Dönemi ve Kariyer 

Ergenlik dönemi, çocukluk ve yetişkinlik dönemleri arasında geçiş oluşturan bir gelişim 

dönemidir (DiClemente, Hansen ve Ponton, 2013). Kesin yaş aralığı bireylere göre değişmekle 

birlikte 10-12 yaşlarında başlayan ve fizyolojik olgunlaşma ile yaklaşık 19 yaşlarında sonra 

eren bir dönemdir. Bu dönemde fiziksel ve cinsel özelliklerde ve cinsel ilgide değişimler 

meydana gelir ve bu durum beden imajı üzerinde önemli etkiler yaratır (APA, 2022). Ergenlik 

döneminin başlangıç ve bitiş yaşları kişiden kişiye, toplumlara ve coğrafyaya göre değişiklik 

gösterebilmektedir. Bu konuda literatürde farklı görüşler bulunmaktadır (Dinçel, 2006; Erden 

ve Akman, 2001; Kılıç, 2013; Koç, 2004; Kulaksızoğlu, 2009; WHO, 2022).  

Gelişim dönemi olarak ergenlik hızlı değişimlerin yaşandığı bir süreçtir. Yaşam sürecinde 

biyolojik ve sosyal geçişin en etkili olduğu bu dönem fizyolojik zihinsel, duygusal ve ahlaki 

değişimlerle birlikte çocukluktan yetişkinliğe doğru bir geçiş dönemi olarak tanımlanmaktadır 

(Santrock, 2014).  Fizyolojik değişimler, psikolojik farkındalıkta yükseliş, bilişsel açıdan 

olgunlaşma ve sosyal, duygusal ve akademik yaşantılardan oluşan dinamik ve fırtınalı bir 

süreçtir. Değişimlere uyum sağlamaya çalışırken psikolojik olarak etkilenen bireyler için 

ergenlikte yaşanan hızlı büyüme, cinsel dürtülerde meydana gelen artış, kimliğin henüz 

olgunlaşmamış olması, aileye bağımlılığın devam etmesi ve ergen bireylerin yeni oluşumlarla 

baş edebilme becerilerinin henüz gelişmemiş olması dönemin fırtınalı ve stresli olarak 

değerlendirilmesindeki etkenlerdendir (Aydın, 2015; Öztürk, 2004). 

Her gelişim döneminin kendine özgü görevleri bulunmaktadır ve bunlar birey için kritik öneme 

sahiptir. Sağlıklı bir kişilik gelişimi ile yetişkinliğe adım atabilmek için ergenlerin bu kritik 

süreç içerisinde gelişim görevlerini başarılı olarak tamamlaması gerekmektedir (Kocayörük, 

2010).  

Çocukluktan yetişkinliğe doğru uzanan ve kendi içinde önemli görevleri barındıran ergenlik 

döneminin temel gelişim görevleri şu şekilde sıralanabilir:  

• Kendini tanıma, kim olduğunu keşfetme ve öz benliğine ulaşması, 

• Bireyin kendi cinsel rolünü kabullenerek bu role uygun davranış örüntüleri geliştirmesi, 

• Duygusal ve davranışsal olarak aileden bağımsız hale gelerek kendisiyle ilgili önemli 

kararları kendi başına verebilmesi, 

• Gelişen cinselliği ile başa çıkmayı öğrenerek olgun cinsellik düzeyini elde etmesi, 

• Gerçekçi ve pozitif bir öz görünüm kazanabilmesi, 

• Çatışan değerlerini uzlaştırabilmesi,  

• Yaşamını nasıl sürdüreceğine karar vermesi, 
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• Sağlıklı sosyal ilişkiler kurarak kişiler arası beceriler geliştirmesi,  

• Kendi yaş seviyesine uygun bir yaşam felsefesi geliştirerek bir değerler sistemi 

oluşturması, 

• Meslek seçimi için gereken ön hazırlıkları yapabilmesi,  

• Gerçekçi mesleksel kazanımlar geliştirerek kendisi için uygun olan mesleği belirlemesi, 

• Erişkin iş rolü için gereken eğitim ve diğer deneyimleri kazanması (Cansız, 2019; 

Kılıçcı, 2000; Nusbaum, 2007).  

Zorlu bir süreç olan ergenlik dönemi diğer gelişim alanlarının yanı sıra mesleki kimliğin 

kazanılması noktasında bireyin karmaşa yaşadığı, meslek seçimi konusunda önemli kararların 

alındığı kritik bir dönemdir (Aydın, 2019; Şeker ve Kaya, 2018). Meslek seçimine ilişkin 

kararlar, anlık verilemeyecek gelişim sürecinin sonunda karar verilmesi gereken, bireyin 

yapacağı iş ve mesleği belirlemekle beraber yaşamanı planlaması, hayat standartlarını 

belirlemesi ve var olma çabasını mesleğinde de sürdürmesi bakımından önem arz etmektedir 

(Öksüz ve Karalar, 2020; Yeşilyaprak, 2013).  

Meslek seçimi ve bu doğrultuda belirlenecek olan kariyer süreci bireylerin geleceklerine yön 

veren, yaşamları boyunca vermeleri gereken önemli kararlardan biridir (Batur ve Adıgüzel, 

2014; Göncü-Akbaş, 2019). Super’e (1990) göre ergenlikte kişisel gelişimi, sosyal uyumu ve 

gelecek refah seviyesini geliştirecek olan kariyer planlama süreci en temel gelişim 

görevlerinden biridir. Ergenlerin meslekleri ve kariyerleriyle ilgili karar vermeleri; kendilerini 

tanımaları, yeteneklerini, ilgilerini, değerlerini fark etmeleri, aile süreçleri, var olan seçenekleri 

değerlendirebilmeleri, gelişim görevleriyle başa çıkabilmeleri ve karar verme süreci ile ilgili 

kendilerinde gördükleri yetkinlikleri gibi birçok faktörle ilişkilidir (Duru, 2019). Kariyer kararı 

bireyin kendi beklentileri dışında ebeveyn, öğretmen ve akranlar gibi diğerlerinin beklentilerini 

karşılama ve bu kişilerle uzlaşma zorunluluğu gibi diğer faktörleri de kapsamaktadır (Di Fabio, 

Palazzeschi, Asulin-Peretz ve Gati, 2013). Kariyer kararı verme sürecinde ergenlerin karar 

verme güçlükleri yaşadıkları yapılan araştırmalar ile belirlenmiştir (Bacanlı, 2008; 2012; 

Bacanlı, Eşici ve Özünlü, 2013; Çakır, 2013; Öztemel, 2012).   

Kariyer karar verme güçlüklerini etkileyen faktörlerden aile etkisi literatürde dışsal faktör 

olarak ele alınmaktadır. Anne ve babalar ergenlerin kariyer süreçlerinde yaşadıkları güçlükleri, 

eğitsel ve kariyer gelişimlerini etkilemektedirler (Öztemel, 2013). Tanhan ve Yılmaz’a (2017) 

göre, bireyin kariyer gelişim sürecinin oluşumunda ailenin eğitim düzeyi, tutumları, 

beklentileri, kültürel yapıları ve maddi destekleri aile etkisi olarak değerlendirilmektedir.  

Marcia (1966) ergenlik boyunca kariyer gelişiminin merkezine koyduğu bunalım/araştırma 

değişkenini ebeveynler tarafından koyulan hedefler, değerler ve inançları sorgulama olarak 

belirlemiştir. Eğer birey henüz bir kimlik bunalımı veya araştırması yaşamadan ebeveynleri 

tarafından baskı veya telkinlerle bir mesleğe bağlanmışsa ipotekli kimliğe sahip bir bireydir 

(Niles ve Harris-Bowlsbey, 2021). Özünlü ve Bacanlı ’ya (2015) göre ise kariyer seçiminde 

aile etkisi bilgi desteği, finansal destek, aile beklentileri ve değerler ve inançlar olmak üzere 

dört boyuttan oluşmaktadır. Tüm bunların yanında ergenlik döneminin yarattığı karmaşa 

sonucu riskli davranışlarında kariyer süreçleri ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir.  

2. Ergenlik Döneminde Riskli Davranışlar 

Ergenlik döneminde yaşanan hızlı değişimler ve üstlenilen yeni gelişimsel görevler bazı uyum 

sorunlarını ortaya çıkarabilmektedir (Tamar, 2005). Ergenlerde görülen riskli davranışlar 

gencin biyolojik, psikolojik ve sosyal olarak gelişimine ve yaşamına zarar veren, toplumsal 

olarak kabul edilmeyen davranış kalıplarıdır (Gençtarım-Kuru, 2010). Diğer bir tanımda ise 

riskli davranışlar, ergenlerin iyilik hallerini tehdit eden, gerçek potansiyelleri önünde bir engel 

oluşturan, istemli ve sonucunda bireyin kendisine, çevresine ve topluma zarar verme ihtimali 
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bulunan ve sorumluluk sahibi birer yetişkin olmalarına engel oluşturacak davranışlar olarak 

tanımlanmaktadır (Jessor, 1991; Lindberg, Boggess, Porter ve Williams, 2000).  

Ergenlikte sıklıkla karşılaşılabilen:  

• Antisosyal davranışlar, 

• Alkol kullanımı, 

• Sigara kullanımı, 

• Uyuşturucu madde kullanımı, 

• Erken cinsel deneyimler ve ergen hamileliği,  

• Okul terki, 

• Yeme bozuklukları, 

• İntihar eğilimi, 

• Ehliyetsiz araç kullanma, 

• Hırsızlık yapma, 

• Çeteler kurma ve çetelere üye olma,  

• Saldırganlık ve şiddet  

gibi davranışlar riski davranışları oluşturmaktadır (Aras, Günay, Ozan ve Orçın, 2007; 

Gençtarım-Kuru, 2010; Jessor, 1991; Özdemir, 2016; Şimşek ve Çöplü, 2018). 

Birçok hızlı değişim ve gelişimin yaşandığı ergenlik döneminde riskli davranışlar artış 

göstermektedir. Yapılan bazı çalışmalarda intihar eğilimi, antisosyal davranış ve madde 

kullanımı gibi riskli davranışların diğer gelişim dönemlerine göre ergenlikte arttığı 

belirlenmiştir (Bonino, Cattelino ve Ciairano, 2005; Danış, 2019).  

Riskli davranışlara neden olan pek çok risk faktörü ortaya çıkarılmıştır ancak risk faktörlerine 

maruz kalma ile riskli davranışlar gösterme arasındaki ilişkinin çok değişken bir yapıya sahip 

olduğu risk faktörüne maruz kalan her ergenin riskli davranışları göstermediği belirlenmiştir 

(Balık-Okutan, 2017).  

Riski davranışlar öğrencileri akademik açıdan da olumsuz etkileyerek başarılı olmaları 

noktasında okulların amaçlarına ulaşmalarına engel teşkil edebilmektedir. Yapılan çalışmalarda 

(Ansary ve Luthar, 2009; Franke, 2000; Kıran-Esen, 2003; Kirk ve Ward, 1999) akademik 

başarı ve riskli davranışlar arasındaki ilişkiyi inceleyerek, düşük akademik başarıya sahip 

öğrencilerin riskli davranışlar gösterdiğini belirlemişlerdir. Bu sonuçlara bakılarak akademik 

başarının riskli davranışlara dönük koruyucu bir etkisinin olduğu söylenebilir. 

Bu araştırmada da lise öğrencilerinin karşılaştıkları kariyer güçlükleri, riskli davranış düzeyleri 

ve kariyer seçimlerinde aile etkisinin cinsiyet, sınıf düzeyi, alan seçimi ve gelir düzeyi gibi 

demografik değişkenler açısından incelenmesi hedeflenmiştir. Ayrıca kavramların birbirleri ile 

olan ilişkileri ile kariyer güçlükleri ve kariyer seçiminde aile etkisinin, riskli davranış 

düzeylerini yordama durumunun ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışmada kariyer güçlükleri, 

riskli davranış düzeyleri ve kariyer seçiminde aile etkisi kavramlarının bir arada ele alınması 

ve çalışmanın özgün bir yapıya sahip olmasının literatüre katkı sağlayarak başka çalışmalara 

ışık tutabilmesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Lise öğrencilerinin kariyer güçlükleri, riskli davranış düzeyleri ve kariyer seçimlerinde aile 

etkisinin incelendiği bu araştırmada betimsel yönteme dayalı ilişkisel tarama modeli 

kullanılmıştır. Betimsel tarama araştırmaları önceden veya halen devam eden durumu olduğu 

haliyle betimlemeye çalışan çalışmalardır. İlişkisel tarama modelinde ise iki veya daha çok 
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değişken arasındaki ilişkiler ve neden-sonuç ile ilgili ipuçları yakalanmaya çalışılmaktadır 

(Karasar, 2013; Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2013).  

Çalışma Grubu 

Araştırma grubunu, Konya merkez ilçelerinin farklı liselerde öğrenimine devam eden 392 

öğrenci oluşturmaktadır.  

Tablo 1. Araştırmanın çalışma grubunun sosyo-demografik özelliklerine ilişkin bulgular 
Değişken f % 

Cinsiyet   

Kız 276 70.4 

Erkek 116 29.6 

Toplam 392 100 

Yaş   

14 Yaş 63 16.1  

15 Yaş 110 28.1 

16 Yaş 103 26.3 

17 Yaş 81 20.7 

18 Yaş 29 7.4 

19 Yaş 6 1.5 

Toplam 392 100 

Sınıf Düzeyi   

9. Sınıf 106 27.0 

10. Sınıf  140 35.7 

11. Sınıf 99 25.3 

12. Sınıf 47 12.0 

Toplam 392 100 

Alan   

Alanı Olmayan 250 63.8 

Sözel 53 13.5 

Eşit Ağırlık 59 15.1 

Sayısal 30 7.7 

Toplam 392 100 

Anne Eğitim Düzeyi    

İlkokul 234 59.7 

Ortaokul 97 24.7 

Lise 51 13.0 

Üniversite 10 2.6 

Toplam 392 100 

Baba Eğitim Düzeyi   

İlkokul 131 33.4 

Ortaokul 88 22.4 

Lise 124 31.6 

Üniversite 34 8.7 

Yüksek Lisans 15 3.8 

Toplam 392 100 

Gelir Düzeyi   

0-4500 122 31.1 

4501-7000 167 42.6 

7001-10000 75 19.1 

10001 ve Üzeri 28 7.1 

Toplam 392 100 

Tablo 1’e bakıldığında çalışma grubunun cinsiyete göre dağılımlarını 276 (%70.4) ile kadınlar 

ve 116 (%29.6) ile erkekler oluşturmaktadır. Öğrencilerin yaşlarına bakıldığında14 yaş 63 

(%16.1), 15 yaş 110 (%28.1), 16 yaş 103 (%26.3), 17 yaş 81 (%20.7), 18 yaş 29 (%7.4) ve 19 

yaş 6 (%1.5) kişi olduğu görülmektedir. Sınıf düzeyi değişkenine göre 106 kişinin (%27.0) 9. 

Sınıf, 140 kişinin (% 35.7) 10. Sınıf, 99 kişinin (%25.3) 11. Sınıf ve 47 kişinin (%12.0) 12. 
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Sınıf öğrencisi olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin alanlarına göre dağılımları incelendiğinde 

alanı olmayan öğrencilerin 250 (%63.8), sözel alana sahip 53 (%13.5), eşit ağırlık 59 (%15.1) 

ve sayısal alandan 47 (%12.0) kişinin olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin anne eğitim 

durumlarına bakıldığında en yüksek sayının 234 (%59.7) ile ilkokul, 97 (%24.7) annenin 

ortaokul, 51 (%13.0) annenin lise ve 10 (%2.6) annenin üniversite düzeylerinde eğitim 

seviyesine sahip olduğu görülmektedir. Öğrencilerin baba eğitim durumları incelendiğinde 

131(%33.4) babanın ilkokul, 88 (%22.4) babanın ortaokul, 124 (%31.6) babanın lise, 34 (8.7) 

babanın üniversite ve 15 (%3.8) babanın ise yüksek lisans seviyesinde oldukları belirlenmiştir. 

Öğrencilerin gelir düzeylerine göre 0-4500 gelir seviyesinde 122 (%31.1) kişinin, 4501-7000 

gelir seviyesinde 167 (%42.6) kişinin, 7001-10000 gelir seviyesinde 75 (%19.1) kişinin ve 

10001 ve üzerinde gelir seviyesinde 28 (%7.1) kişinin olduğu görülmektedir.  

Verilerin Toplanması 

Araştırmada verileri toplamak amacıyla Riskli Davranışlar Ölçeği, Duygusal ve Kişilik İlişkili 

Kariyer Karar Verme Güçlükleri Ölçeği Kısa Formu, Kariyer Seçiminde Aile Etkisi Ölçeği ve 

araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Hazırlanan ölçme 

araçları lise öğrencilerine yüz yüze uygulanmıştır. 

Riskli Davranışlar Ölçeği 

Gençtarım ve Ergene (2010) tarafından geliştirilen riskli davranışlar ölçeği ergenlik dönemine 

denk gelen lise çağındaki öğrencilerin riskli davranışlarını ölçmektedir. 36 maddeden oluşan 

ölçek beşli likert tipinde derecelendirme ölçeğidir. Ölçekte riskli davranışlar Antisosyal 

Davranışlar (AS), Alkol Kullanımı (AK), Sigara Kullanımı (SK), İntihar Eğilimi (İE), Beslenme 

Alışkanlıkları (BA) ve Okul Terki (OT) olmak üzere altı alt boyutta tanımlanmaktadır. 

Belirlenen boyutları ölçmeyi hedefleyen ölçek için yapı geçerliliği, iç tutarlık ve test tekrar test 

katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeğin iç tutarlık katsayısının .70 ile .91 ve test tekrar test 

güvenirlik katsayısının .56 ile .90 arasında olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada araştırmacı 

tarafından gerçekleştirilen güvenirlik ve geçerlik analizlerinde ise ölçeğin iç tutarlığının ölçüsü 

olan Cronbach Alfa katsayısı .80 bulunmuştur. Bu değer ölçeğin araştırma örneklemi açısından 

güvenirliğinin yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca ölçeğin geçerlik çalışmalarında uzman 

kanısı, açıklayıcı faktör analizi ve benzeme ölçüt geçerliği yöntemleri kullanılmıştır. Problem 

davranış kuramını temel alan ölçekten alınan yüksek puan riskli davranışların yüksek düzeyde 

olduğu anlamına gelmektedir. Ölçekte yer alan maddelerden biri tersten puanlanmaktadır.  

Duygusal ve Kişilik İlişkili Kariyer Karar Verme Güçlükleri Ölçeği Kısa Formu 

Saka, Gati ve Kelly (2008) tarafından geliştirilen ölçeğin Öztemel (2013) tarafından Türkçeye 

uyarlaması, geçerlik ve güvenirlik çalışması sonrası kısa formunun oluşturulması Öztemel 

(2014) tarafından gerçekleştirilmiştir. Orijinali ve Türkçe uyarlaması 53 maddeden oluşan 

ölçeğin kısa formu 25 maddeden oluşan dokuzlu likert tipi bir derecelendirme ölçeğidir. 

Ölçekten alınabilecek en düşük puan 1 en yüksek puan 9’dur. Orijinal ölçekte (Saka, Gati ve 

Kelly, 2008) ve Türkçe uyarlamasında (Öztemel, 2013) olduğu gibi kısa formu da üç temel ve 

11 alt kategoriden oluşmaktadır. Bu temel ve alt kategoriler Karamsar Görüşler (süreç, iş 

dünyası ve kişinin kontrolü hakkındaki karamsar görüşler), Kaygı (süreç, belirsizlik, seçim ve 

sonuçlar hakkında kaygı) ve Öz ve Kimlik (genel kaygı, öz saygı, billurlaşmamış kimlik ve 

çatışmalı bağlanma ve ayrışma) olarak adlandırılmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliği doğrulayıcı 

faktör analizi ile test edilmiş ve sonuçlardan elde edilen uyum indeksi katsayılarının kabul 

edilebilir düzeyde olduğu bulunmuştur. Ölçeğin tamamı için Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı 

.88 ve üç hafta ara ile uygulanan test tekrar test güvenirlik katsayısının .70 olduğu 

belirlenmiştir. Bu çalışmada araştırmacı tarafından gerçekleştirilen güvenirlik ve geçerlik 

analizlerinde ise ölçeğin iç tutarlığının ölçüsü olan Cronbach Alfa katsayısı .90 bulunmuştur. 
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Kariyer Seçiminde Aile Etkisi Ölçeği 

Fouad, Cotter, Fitzpatrick, Kantamneni, Carter ve Bernfeld (2010) tarafından geliştirilen 

Kariyer Seçiminde Aile Etkisi Ölçeğinin Türkçeye uyarlaması, geçerlik ve güvenirlik çalışması 

Özünlü ve Bacanlı (2015) tarafından yapılmıştır. Beşli likert tipi ve 21 maddeden oluşan ölçeğin 

iki maddesi tersten puanlanmaktadır. Ölçek Bilgi Desteği, Finansal Destek, Aile Beklentileri ve 

Değerler ve İnançlar olmak üzere dört faktörlü bir yapı göstermektedir. Ölçeğin iç tutarlık 

katsayıları; tamamı .77, bilgi desteği faktörü .89, finansal destek faktörü .78, aile beklentileri 

faktörü .72, değerler ve inançlar faktörü .83 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada araştırmacı 

tarafından gerçekleştirilen güvenirlik ve geçerlik analizlerinde ise ölçeğin iç tutarlığının ölçüsü 

olan Cronbach Alfa katsayısı .77 bulunmuştur. Ölçeğin test tekrar test yöntemi ile hesaplanan 

kararlılık katsayısının ölçeğin tümü için anlamlı olduğu belirlenmiştir (r= .83).  

Kişisel Bilgi Formu 

Araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formunda lise öğrencilerinin demografik 

bilgilerini içeren sorular (cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi, okul türü, alan, anne-baba eğitim durumu 

ve gelir düzeyi) yer almaktadır. 

Verilerin Analizi 

Bulguların anlamlılığının değerlendirilmesinde p<0.05 ve p<0.01 anlamlılık düzeyi ölçüt 

olarak alınmıştır (Pallant, 2013). Normallik sınamasına göre, parametrik testlerden bağımsız 

gruplarda t testi, tek yönlü varyans analizi (Anova), Tukey testi, korelasyon ve regresyon analizi 

teknikleri kullanılmıştır. Ayrıca tek yönlü varyans analizinde farkın kaynağını belirlemek için 

Tukey testi yapılmıştır.  

BULGULAR 

Tablo 2. Kariyer Güçlükleri, Riskli Davranış Düzeyleri ve Kariyer Seçiminde Aile Etkisinin 

Cinsiyet Değişkenine Göre T-Testine İlişkin Bulgular 
Değişkenler Cinsi

yet 

n X  ss Levene Testi 

(F;p) 

t p Cohen’s 

d 

Duygusal ve 

Kişilik 

İlişkili 

Kariyer 

Güçlükleri 

Karamsar 

Görüşler 

Kız 276 27.31 10.54 .565; p>.05 -.455 .649 .050 

Erkek 116 27.84 10.20 

Kaygı Kız 276 42.82 16.98 .164; p>.05 .998 .319 .111 

Erkek 116 40.97 16.11 

Öz ve 

Kimlik 

Kız 276 40.01 15.09 .250; p>.05 .540 .590 .059 

Erkek 116 39.11 15.34 

 

Kariyer 

Seçiminde 

Aile Etkisi 

Bilgi 

Desteği 

Kız 276 27.00 7.37 135; p>.05 .231 .817 .025 

Erkek 116 26.81 7.53 

Finansal 

Destek 

Kız 276 24.39 4.30 .085; p>.05 1.022 .307 .113 

Erkek 116 23.91 4.24 

Aile 

Beklentiler

i 

Kız 276 8.31 3.57 1.86; p>.05 .214 .831 .024 

Erkek 116 8.23 3.25 

Değerler 

ve İnançlar 

Kız 276 10.31 2.91 1.00; p >.05 2.138 .033* .232 

Erkek 116 9.61 3.19 

Riskli 

Davranışlar 

Riskli 

Davranışla

r 

Kız 276 62.46 11.07 10.87; p<.05 -3.236 .001* .375 

Erkek 116 67.23 14.14 

*p<.05 

Tablo 2 incelendiğinde cinsiyet değişkenine göre riskli davranışların (t=-326; p<.05) ve kariyer 

seçiminde aile etkisinin değerler ve inançlar alt boyut puan ortalamalarının (t=2.138; p<.05) 

anlamlı farklılaştığı görülmüştür. Erkek öğrencilerin riskli davranış düzeylerinin kız 

öğrencilerin riskli davranış düzeylerinden anlamlı şekilde yüksek olduğu söylenebilir. Ayrıca 

kız öğrencilerin kariyer seçiminde aile etkisi alt boyut puan ortalamaları erkek öğrencilerin alt 



Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar I 

218 

 

boyut puan ortalamalarından anlamlı bir şekilde yüksektir. Öğrencilerin cinsiyetlerinin 

istatistiksel olarak gösterdiği etkinin büyüklüğünü ortaya koymak amacıyla hesaplanan 

Cohen’s d değerine göre etki büyüklüğünün orta düzeyde olduğu söylenebilir.  

Tablo 3. Kariyer Güçlükleri, Riskli Davranış Düzeyleri ve Kariyer Seçiminde Aile Etkisinin 

Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre Anova Sonuçlarına İlişkin Bulgular 
Değişkenler Sınıf n X  ss Levene 

Testi 

(F;p) 

F p Gruplar 

Arası Fark 

 

Duygusal 

ve Kişilik 

İlişkili 

Kariyer 

Güçlükleri 

Karamsar 

Görüşler 

A. 9. 

Sınıf 

106 25.42 10.37 .91; 

p>.05 

3.292 .021*  

- 

B. 10. 

Sınıf 

140 28.61 9.83 

C. 11. 

Sınıf 

99 29.02 10.38 

D. 12. 

Sınıf 

47 25.44 11.61 

Kaygı A. 9. 

Sınıf 

106 40.07 16.75 1.25; 

p>.05 

3.578 .014*  

B>D 

B. 10. 

Sınıf 

140 45.17 16.07 

C. 11. 

Sınıf 

99 42.94 15.57 

D. 12. 

Sınıf 

47 37.19 19.42 

Öz ve 

Kimlik 

A. 9. 

Sınıf 

106 39.16 15.25 .68; 

p>.05 

2.275 .079  

B. 10. 

Sınıf 

140 41.27 14.65 

C. 11. 

Sınıf 

99 40.53 14.78 

D. 12. 

Sınıf 

47 34.85 16.47 

 

 

 

 

Kariyer 

Seçiminde 

Aile Etkisi 

Bilgi 

Desteği 

A. 9. 

Sınıf 

106 26.49 7.26 2.48; 

p>.05 

.449 .718  

B. 10. 

Sınıf 

140 27.51 6.54 

C. 11. 

Sınıf 

99 26.72 8.11 

D. 12. 

Sınıf 

47 26.72 8.65 

Finansal 

Destek 

A. 9. 

Sınıf 

106 23.87 4.35 .11; 

p>.05 

.801 .494  

B. 10. 

Sınıf 

140 24.41 4.27 

C. 11. 

Sınıf 

99 24.10 4.30 

D. 12. 

Sınıf 

47 24.95 4.15 

Aile 

Beklentileri 

A. 9. 

Sınıf 

106 8.19 3.08 1.05; 

p>.05 

1.332 .264  

B. 10. 

Sınıf 

140 8.10 3.64 

C. 11. 

Sınıf 

99 8.86 3.40 

D. 12. 

Sınıf 

47 7.85 3.88 

Değerler ve 

İnançlar 

A. 9. 

Sınıf 

106 10.00 2.79 4.70; 

p<.05 

.447 .719  
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B. 10. 

Sınıf 

140 10.16 2.90 

C. 11. 

Sınıf 

99 10.32 2.86 

D. 12. 

Sınıf 

47 9.74 4.03 

Riskli 

Davranışlar 

Riskli 

Davranışlar 

A. 9. 

Sınıf 

106 62.33 11.23 2.60; 

p>.05 

4.726 .003* A>C 

C>D 

B. 10. 

Sınıf 

140 63.50 10.82 

C. 11. 

Sınıf 

99 67.54 14.08 

D. 12. 

Sınıf 

47 60.74 12.80 

*p<.05 

Tablo 3 incelendiğinde katılımcıların sınıf düzeyi değişkenine göre duygusal ve kişilik ilişkili 

kariyer güçlüklerinin karamsar görüşler ve kaygı alt boyutları ve riskli davranışlar ile 

istatistiksel olarak anlamlı farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır (p<.05). Farklılaşmanın 

kaynağının belirlenmesi yapılan karşılaştırmalar (Tukey) sonucunda kaygı alt boyutunda 10. ve 

12. Sınıf düzeylerinde ayrıca riskli davranışlarda 9. ve 11. Sınıf ile 11. ve 12. Sınıf düzeylerinde 

anlamlı farklılaşma olduğu görülmüştür. 

Tablo 4. Kariyer Güçlükleri, Riskli Davranış Düzeyleri ve Kariyer Seçiminde Aile Etkisinin 

Alan Değişkenine Göre Anova Sonuçlarına İlişkin Bulgular 
Değişkenler Alan n X  ss Levene 

Testi 

(F;p) 

F p Gruplar 

Arası 

Fark 

 

Duygusal 

ve Kişilik 

İlişkili 

Kariyer 

Güçlükler

i 

Karamsar 

Görüşler 

A. Yok 250 27.33 10.23 .82; 

p>.05 

1.813 .144  

 B. Sözel 53 30.01 11.34 

C. Eşit Ağırlık 59 27.20 10.42 

D. Sayısal 30 24.66 10.08 

Kaygı A. Yok 250 42.88 16.74 .09; 

p>.05 

.356 .785  

 B. Sözel 53 40.58 17.36 

C. Eşit Ağırlık 59 41.32 16.13 

D. Sayısal 30 42.03 17.20 

Öz ve 

Kimlik 

A. Yok 250 40.30 15.00 .18; 

p>.05 

.551 .648  

B. Sözel 53 38.05 15.62 

C. Eşit Ağırlık 59 40.06 15.29 

D. Sayısal 30 37.53 15.63 

 

 

 

Kariyer 

Seçiminde 

Aile Etkisi 

Bilgi 

Desteği 

A. Yok 250 27.05 6.91 2.04; 

p>.05 

.105 .957  

B. Sözel 53 26.75 8.56 

C. Eşit Ağırlık 59 26.98 7.75 

D. Sayısal 30 26.30 8.84 

Finansal 

Destek 

A. Yok 250 24.12 4.33 1.88; 

p>.05 

3.997 .008* A>D 

B>D B. Sözel 53 23.30 4.53 

C. Eşit Ağırlık 59 24.47 3.94 

D. Sayısal 30 26.56 3.34 

Aile 

Beklentil

eri 

A. Yok 250 8.15 3.41 .16; 

p>.05 

.685 .561  

B. Sözel 53 8.88 3.79 

C. Eşit Ağırlık 59 8.40 3.27 

D. Sayısal 30 8.13 3.84 

Değerler 

ve 

İnançlar 

A. Yok 250 10.05 2.90 .75; 

p>.05 

1.302 .273  

B. Sözel 53 9.86 3.19 

C. Eşit Ağırlık 59 10.05 3.21 

D. Sayısal 30 11.13 3.15 

A. Yok 250 63.09 10.99 5.70; 

p<.05 

4.078 .007* B>D 

B. Sözel 53 67.54 16.27 
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Riskli 

Davranışl

ar 

Riskli 

Davranışl

ar 

C. Eşit Ağırlık 59 66.18 13.33 

D. Sayısal 30 59.36 9.46 

 *p<.05 

Yukarıdaki tablo 4’te alan değişkenine göre lise öğrencilerinin duygusal ve kişilik ilişkili 

kariyer güçlükleri, kariyer seçiminde aile etkisi ve riskli davranış düzeyleri incelenmiştir. Elde 

edilen bulgulardan öğrencilerin kariyer seçiminde aile etkisi finansal destek alt boyutu ile riskli 

davranış düzeylerinin anlamlı farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır (p<.05).  Gruplar arası farkın 

kaynağını belirlemek amacıyla yapılan Tukey testi sonucunda sayısal öğrencilerinin finansal 

destek alt boyut puan ortalamalarının diğerlerinden anlamlı düzeyde yüksek olduğu 

bulunmuştur. Diğer ikili karşılaştırmalar sonucunda riskli davranış düzeyleri açısından sözel ve 

sayısal alana sahip öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 5. Kariyer Güçlükleri, Riskli Davranış Düzeyleri ve Kariyer Seçiminde Aile Etkisinin 

Gelir Düzeyi Değişkenine Göre Anova Sonuçlarına İlişkin Bulgular 
Değişkenler Gelir Düzeyi n X  ss Levene 

Testi 

(F;p) 

F p Gruplar 

Arası 

Fark 

 

Duygusal 

ve Kişilik 

İlişkili 

Kariyer 

Güçlükler

i 

Karamsar 

Görüşler 

A. 0-4500 122 28.78 10.40 1.67; 

p>.05 

1.039 .375  

 B. 4501-7000 167 26.77 10.05 

C. 7001-10000 75 26.73 11.79 

D. 10001 ve Üstü 28 27.92 8.78 

Kaygı A. 0-4500 122 43.54 15.64 2.95; 

p<.05 

.827 .480  

 B. 4501-7000 167 42.56 16.63 

C. 7001-10000 75 40.85 19.15 

D. 10001 ve Üstü 28 38.82 14.99 

Öz ve 

Kimlik 

A. 0-4500 122 42.10 15.63 3.06; 

p<.05 

1.636 .181  

B. 4501-7000 167 38.68 14.20 

C. 7001-10000 75 37.97 16.86 

D. 10001 ve Üstü 28 40.57 12.99 

 

 

 

Kariyer 

Seçiminde 

Aile Etkisi 

Bilgi 

Desteği 

A. 0-4500 122 25.90 8.07 1.16; 

p>.05 

2.182 .090  

B. 4501-7000 167 26.81 6.86 

C. 7001-10000 75 28.24 7.17 

D. 10001 ve Üstü 28 28.78 7.74 

Finansal 

Destek 

A. 0-4500 122 22.52 3.92 1.69; 

p>.05 

12.962 .000*

* 

A>B 

A>C 

A>D 
B. 4501-7000 167 24.50 4.14 

C. 7001-10000 75 25.97 3.64 

D. 10001 ve Üstü 28 25.67 5.55 

Aile 

Beklentil

eri 

A. 0-4500 122 8.50 3.38 .41; 

p>.05 

.359 .783  

B. 4501-7000 167 8.23 3.39 

C. 7001-10000 75 8.00 3.56 

D. 10001 ve Üstü 28 8.29 4.19 

Değerler 

ve 

İnançlar 

A. 0-4500 122 9.82 2.95 1.79; 

p>.05 

.716 .543  

B. 4501-7000 167 10.28 2.82 

C. 7001-10000 75 10.04 3.31 

D. 10001 ve Üstü 28 10.50 3.59 

Riskli 

Davranışl

ar 

Riskli 

Davranışl

ar 

A. 0-4500 122 63.57 11.17 6.68; 

p<.05 

3.097 .027*  

- B. 4501-7000 167 62.34 10.62 

C. 7001-10000 75 66.01 14.48 

D. 10001 ve Üstü 28 68.60 17.03 

  *p<.05, **p<.01 

Tablo 5 incelendiğinde öğrencilerin gelir düzeyi değişkenine göre kariyer seçiminde aile 

etkisinin finansal destek alt boyutu ve riskli davranış düzeyleri anlamlı bir şekilde farklılaştığı 

(p<.05) görülmüştür. Farklılaşmanın kaynağının belirlenmesi amacıyla yapılan ikili 

karşılaştırmalar (Tukey) sonucunda gelir düzeyi 10001 ve üzeri olan ailelerin finansal destek 
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puan ortalamalarının diğerlerinden anlamlı bir düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 

gelir düzeyi değişkenine göre riskli davranış düzeylerinde gruplar arası farklılaşma olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo 6. Kariyer Güçlükleri, Riskli Davranış Düzeyleri ve Kariyer Seçiminde Aile Etkisi 

Arasındaki İlişkiye Ait Korelasyon Sonucuna İlişkin Bulgular   
Kariyer Seçiminde Aile Etkisi 

  

 

 

Duygusal 

ve Kişilik 

İlişkili 

Kariyer 

Güçlükleri 

 
  Bilgi Desteği Finansal 

Destek 

Aile 

Beklentileri 

Değer ve 

inançlar 

Karamsar Görüşler r -.125 -.103 .303 - 

p .013* .041* .000** - 

Kaygı r - - .188 .189 

p - - .000** .000** 

Öz ve Kimlik r -.216 - .293 .178 

p .000** - .000** .000** 

 
*p<.05, **p<.01 

Tablo 6 incelendiğinde lise öğrencilerinin kariyer güçlüklerinin karamsar görüşler alt boyutu 

ile kariyer seçiminde aile etkisi bilgi desteği (r=-.125; p<.05) ve finansal destek alt boyutları 

(r=-.103; p<.05) ile düşük düzeyde negatif ve aile beklentileri (r=.303; p<.01) ile pozitif yönde 

orta düzeyde anlamlı ilişkileri olduğu görülmektedir. Kaygı alt boyutunun aile beklentileri 

(r=.188; p<.01), değerler ve inançlar (r=.189; p<.01) alt boyutları ile arasında pozitif yönde 

düşük düzeyde anlamlı bir ilişkisi vardır. Öz ve kimlik alt boyutunun ise bilgi desteği (r=-.216; 

p<.01) ile negatif yönde düşük düzeyde, aile beklentileri (r=.293; p<.01), değerler ve inançlar 

(r=.178; p<.01) alt boyutları ile düşük düzeyde pozitif anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Riskli 

davranışların karamsar görüşler (r=.323; p<.01) ile orta düzeyde pozitif, kaygı (r=.172; p<.01) 

ve öz ve kimlik (r=.262; p<.01) ile düşük düzeyde pozitif, aile beklentileri (r=.262; p<.01) ile 

düşük düzeyde pozitif ve bilgi desteği (r.-164; p<.01) ve finansal destek (r=-.164; p<.01) ile 

negatif yönde düşük düzeyde anlamlı ilişkileri olduğu görülmektedir. 

Tablo 7. Kariyer Güçlükleri ve Kariyer Seçiminde Aile Etkisinin, Riskli Davranış Düzeylerini 

Yordama Gücü 
Bağımlı 

Değişken 

Bağımsız 

Değişkenler 

β t p F Model 

p 

R2 VIF Durbin-

Watson 

 

 

Riskli 

Davranışlar 

Karamsarlık .244 4.279 .000**  

 

11.175 

 

 

.000** 

 

 

 

 

 

 

 

 

.15 

 

1.507  

 

 

 

 

1.814 

 

Kaygı -.098 -1.403 .161 2.264 

Öz ve 

Kimlik 

.190 2.835 .005* 2.078 

Bilgi 

Desteği 

-.022 -.408 .684 1.321 

Finansal 

Destek 

-.062 -1.174 .241 1.288 

Aile 

Beklentileri 

.150 2.752 .006* 1.367 

Değerler ve 

İnançlar 

-.097 -1.921 .055 1.177 

*p<.05, **p<.01 (R2 =.15) 

  
Kariyer Güçlükleri  Kariyer Seçiminde Aile Etkisi 

  

Riskli 

Davranış 

  Karamsar 

Görüşler 

Kaygı Öz ve 

Kimlik 

Bilgi 

Desteği 

Finansal 

Destek 

Aile Beklentileri 

r .323 .172 .262 -.164 -.164 .262 

p .000** .001** .000** .001** .001** .000** 
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Tablo 7 incelendiğinde yapılan regresyon analizi sonuçlarında kariyer güçlüklerinin 

karamsarlık (β =.244; p<.01), öz ve kimlik (β =.190; p<.05) ve kariyer seçiminde aile etkisinin 

aile beklentileri (β =.150; p<.05) alt boyutlarının riskli davranışların anlamlı bir yordayıcı 

olduğu ve %15’ini açıklamakta olduğu görülmektedir. 

TARTIŞMA VE YORUM 

1. Lise öğrencilerinin kariyer güçlükleri, riskli davranış düzeyleri ve kariyer seçiminde aile 

etkisinin cinsiyet değişkenine göre farklılaşma durumuna ait tartışma ve yorum 

Araştırma bulgularına göre lise öğrencilerinin riskli davranış düzeylerinin cinsiyet değişkenine 

göre anlamlı farklılaştığı görülmüştür. Karahan, Sardoğan, Gençoğlu ve Yılan (2010) lise 

öğrencilerinde trafik, madde kullanımı ve toplumsal konumla ilgili risk alma davranışı konulu 

çalışmalarında, riskli davranışların cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılaştığını ortaya 

koyarak bu çalışmanın sonucunu desteklemektedir. Telef’ in (2014) ergenlerdeki olumlu ve 

olumsuz duygular ile riskli davranışlar arasındaki ilişkiyi incelediği çalışma sonucunda, riskli 

davranışlar ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılaşma olduğu ve erkeklerin kızlara göre daha 

fazla riskli davranışlar sergiledikleri sonucu bu çalışmanın sonucu ile paralellik göstermektedir. 

Literatürde bu çalışmanın sonucunu destekleyen başka çalışmalar da bulunmaktadır (Akyüz-

Uçar, 2019; Chun ve Mobley, 2010; Doğan, 2018; Erden, 2019; Görüroğlu, 2019; Körük, 2016; 

Sever, 2015; Şimşek ve Çöplü, 2018). 

Riskli davranışların erkeklerde daha yüksek düzeyde görülmesinde, sosyal ortamlarda daha çok 

zaman geçirmelerinin riskli durumlara onları daha açık hale getirebilmesi, bazı akran 

gruplarının riskli davranışları desteklemesi ve gruba dahil olabilme çabası gibi durumların etkili 

olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca toplumsal cinsiyet rolleri açısından bakıldığında kız 

öğrencilerin erkeklere göre daha çok kısıtlamaya maruz bırakılmasının ve toplumsal yapının 

erkeklerde riskli davranışları daha çok tolere edebilmesinin bu durumu etkileyebileceği 

söylenebilir.  

2. Lise öğrencilerinin kariyer güçlükleri, riskli davranış düzeyleri ve kariyer seçiminde aile 

etkisinin sınıf düzeyi değişkenine göre farklılaşma durumuna ait tartışma ve yorum 

Öğrencilerin sınıf düzeylerine göre kariyer güçlüklerinin, karamsar görüşler ve kaygı alt 

boyutlarında anlamlı fark olduğu ve 10. ve 12. Sınıf öğrencileri arasındaki ilişkiye bakıldığında, 

10. Sınıf öğrencilerinin kaygı düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  

Riskli davranış düzeylerinin sınıf düzeyine göre anlamlı farklılaşma durumuna bakıldığında 

öğrencilerin riskli davranış düzeylerinin sınıf düzeylerine göre istatistiksel olarak anlamlı 

farklılaştığı belirlenmiştir. Farkın kaynağına bakıldığında 9. ve 11. sınıf düzeyindeki öğrenciler 

arasında, 11. Sınıf düzeyindeki öğrencilerin riskli davranış puan ortalamalarının daha yüksek 

olduğu bulunmuştur. Alanyazında bu çalışmanın sonucunu destekleyen çalışmalar 

bulunmaktadır (Akyüz-Uçar, 2019; Can, 2007; Çavuş, Görpelioğlu ve Çavuş, 2017; Doğan, 

2018; Ekinci, 2016; Erden, 2019; Gülgez ve Kısaç, 2014; Park ve Kim, 2016; Pumariega, 

Burakgazi, Ünlü, Prajapati ve Dalkılıç, 2014). Öğrü (2019) ise lise öğrencilerinin riskli 

davranışlarının temel ihtiyaçlar ile ilişkisini konu aldığı çalışmasında, sınıf düzeyi ile riskli 

davranış arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucu bu çalışmanın sonucunu 

desteklememektedir. Öğrencilerin yaşları ilerledikçe erişkinler gibi kişisel kararlar almak 

istemeleri, kendilerine olan güvenlerinin artması ve kendilerini ispatlamaya çalışmalarının risk 

alma davranışlarını etkileyebileceği düşünülmektedir.  

3. Lise öğrencilerinin kariyer güçlükleri, riskli davranış düzeyleri ve kariyer seçiminde aile 

etkisinin alan değişkenine göre farklılaşma durumuna ait tartışma ve yorum 
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Öğrencilerin kariyer seçiminde aile etkisi finansal destek alt boyutu ile riskli davranış 

düzeylerinin alan tercihleri ile anlamlı farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Gruplar arasındaki 

farka bakıldığında sayısal öğrencilerinin finansal destek alt boyut puan ortalamalarının 

diğerlerinden anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca riskli davranış düzeyleri 

açısından sözel alanı tercih etmiş öğrencilerin sayısal alandaki öğrencilere göre riskli davranış 

düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Literatür incelendiğinde öğrencilerin alan seçimine 

göre kariyer güçlükleri, riskli davranış düzeyleri ve kariyer seçiminde aile etkisini inceleyen bir 

çalışma bulunmadığı görülmüştür. Sözel bölümde okuyan öğrenciler sosyal hayatı takip etme 

konusunda daha fazla dışa dönük oldukları için riskli davranışlara maruz kalma olasılıklarının 

daha yüksek olabileceği düşünülmektedir.  

4. Lise öğrencilerinin kariyer güçlükleri, riskli davranış düzeyleri ve kariyer seçiminde aile 

etkisinin gelir düzeylerine göre farklılaşma durumuna ait tartışma ve yorum 

Öğrencilerin gelir düzeyi değişkenine göre kariyer seçiminde aile etkisinin finansal destek alt 

boyutu ve riskli davranış düzeylerinin anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmüştür. Bu 

çalışmadan farklı olarak Doğan (2018) ergenlerle yaptığı çalışma sonucunda ekonomik durum 

ile riskli davranış arasında anlamlı bir farklılaşma olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Erden’ in 

(2019) ergenlerle yaptığı çalışmada ise gelir düzeyi yüksek öğrencilerin riskli davranış 

düzeylerinin yüksek olduğu sonucu bu çalışmanın sonucunu desteklemektedir. Ayrıca Obuz 

(2019) ergenlerin korku düzeyi ile riskli davranışlar ve duygu düzenleme becerileri arasındaki 

ilişkiyi incelediği çalışmada, gelir düzeyi arttıkça ergenlerin riskli davranış düzeylerinin arttığı 

sonucu da bu çalışmanın sonucunu desteklemektedir.  

Anne babaların sosyo-ekonomik düzeyi ve eğitim seviyesi arttıkça, çocuklarına sundukları 

imkân, destek ve yönlendirmelerinin kariyer seçiminde etkili olacağı düşünülmektedir. Ayrıca 

ergenlere rol model olan anne babaların çocuklarını daha bilinçli olarak takip edecekleri, daha 

sağlıklı ilişkiler kurabilecekleri ve bu durumun kariyer seçimlerini olumlu etkileyeceği 

söylenebilir. Literatürde bu görüşü destekleyen araştırmalar bulunmaktadır (Kann, 2016; 

TEPA, 2013). Kürtüncü, Uzun ve Ayoğlu (2015) çalışmalarında, ergenlerde aile desteğinin 

yetersiz olması durumunda riskli davranışlara daha sık rastlandığını belirlemişlerdir. Yine 

benzer bir çalışmada anne baba tutumları ilgisiz olan ailelerde yetişen ergenlerin riskli davranış 

düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Erden, 2019; Görüroğlu, 2019).  Sosyo-

ekonomik düzeyin artmasıyla risk alma davranışının artabileceği düşünülmektedir. Benzer bir 

çalışmada gelir düzeyi yüksek ailelerdeki ergen bireylerin riski davranış düzeylerinin yüksek 

olduğu belirlenmiştir (Aras, Günay, Özan ve Orçın, 2007).  

5. Lise öğrencilerinin kariyer güçlükleri, riskli davranış düzeyleri ve kariyer seçiminde aile 

etkisi arasındaki korelasyon ve öğrencilerin kariyer güçlükleri ve kariyer seçiminde aile 

etkisinin, riskli davranış düzeylerini yordama gücüne ilişkin tartışma ve yorum 

Kariyer güçlüklerinin karamsar görüşler alt boyutu ile kariyer seçiminde aile etkisi bilgi desteği 

ve finansal destek alt boyutları ile düşük düzeyde negatif ve aile beklentileri ile pozitif yönde 

orta düzeyde anlamlı ilişkileri olduğu görülmektedir. Lise öğrencilerinin kariyer seçiminde aile 

etkisinde bilgi desteği ve finansal destek düzeyi arttıkça karamsar görüşleri azalmakta ve aile 

beklentileri arttıkça karamsar görüşleri artmaktadır.  

Aile beklentileri, değerler ve inançlar alt boyutları ile kaygı düzeyleri arasında pozitif yönde 

düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Yani değerler ve inançlar ile aile 

beklentileri arttıkça ergenlerin kaygı düzeyleri artmaktadır. Öz ve kimlik alt boyutunun ise bilgi 

desteği ile negatif yönde düşük düzeyde, aile beklentileri, değerler ve inançlar alt boyutları ile 

düşük düzeyde pozitif anlamlı ilişkileri bulunmaktadır.  
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Riskli davranışların karamsar görüşler ile orta düzeyde pozitif, kaygı ve öz ve kimlik ile düşük 

düzeyde pozitif, aile beklentileri ile düşük düzeyde pozitif ve bilgi desteği ve finansal destek 

ile negatif yönde düşük düzeyde anlamlı ilişkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Karamsar 

görüşler, kaygı, öz ve kimlik düzeyi arttıkça riskli davranış düzeylerinin arttığı fakat aile 

etkisinde finansal destek ile bilgi desteği arttıkça riskli davranışların azaldığı söylenebilir.  

Öğrencilerin kariyer güçlüklerinin karamsarlık, öz ve kimlik ve kariyer seçiminde aile etkisinin 

aile beklentileri alt boyutlarının riskli davranışların anlamlı bir yordayıcı olduğu ve %15’ini 

açıklamakta olduğu belirlenmiştir. Ergenlik dönemi birçok alanda gelişimin hızlı yaşandığı bir 

süreçtir. Bu süreçte bireysel olarak geçirilen değişimlerin yanında çevre ile uyumda yaşanılan 

farklılıklar da ergenlerde riskli davranışların görülme sıklığını etkileyebilir. Riskli davranışların 

önlenmesinde kariyer güçlükleri ve ailelerin destekleyici etkisinin önemi araştırma bulgularıyla 

desteklenmektedir. Bu sonuç lise öğrencilerinin kariyer seçiminde riskli davranışların 

farkındalığının artırılması ve olumsuz etkilerinin azaltılmasında aile desteğinin önemini 

vurgulamaktadır.  

SONUÇ 

Araştırmadan elde edilen bulgular ve yapılan yorumlarla ilişkili olarak sonuçlara yer verilmiştir.  

1. Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin kariyer seçiminde aile etkisinin değerler ve inançlar 

alt boyutu ile riskli davranış düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılaştığı 

görülmüştür. Fakat kariyer güçlüklerinin ve kariyer seçiminde aile etkisinin diğer alt 

boyutlarıyla cinsiyet arasında anlamlı bir farklılaşma olmadığı belirlenmiştir.  

2. Öğrencilerin sınıf düzeylerine göre kariyer güçlüklerinin karamsar görüşler alt boyutu ile 

anlamlı farklılaştığı ve gruplar arasında fark olmadığı, kariyer güçlüklerinin kaygı alt boyutu 

ile anlamlı fark olduğu ve bu farkın 10. ve 12. Sınıf öğrencileri arasında 10. Sınıf öğrencilerinin 

kaygı düzeyinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin riskli davranışlarının sınıf 

düzeylerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılaştığı ve bu farkın 9. ve 11. Sınıf ile 11. ve 

12. Sınıf düzeylerinde olduğu görülmüştür. 

3. Elde edilen bulgulardan öğrencilerin kariyer seçiminde aile etkisi finansal destek alt boyutu 

ile riskli davranış düzeylerinin alan tercihleri ile anlamlı farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Gruplar arası farkın kaynağına bakıldığında sayısal öğrencilerinin finansal destek alt boyut 

puan ortalamalarının diğerlerinden anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. Diğer ikili 

karşılaştırmalar sonucunda riskli davranış düzeyleri açısından sözel ve sayısal alana sahip 

öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

4.  Öğrencilerin gelir düzeyi değişkenine göre kariyer seçiminde aile etkisinin finansal destek 

alt boyutu ve riskli davranış düzeylerinin anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmüştür. 

Farklılaşmanın kaynağının gelir düzeyi 10001 ve üzeri olan ailelerin finansal destek puan 

ortalamalarının diğerlerinden anlamlı bir düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca gelir 

düzeyi değişkenine göre riskli davranış düzeylerinde gruplar arası farklılaşma olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 

5. Lise öğrencilerinin kariyer güçlüklerinin karamsar görüşler alt boyutu ile kariyer seçiminde 

aile etkisi bilgi desteği ve finansal destek alt boyutları ile düşük düzeyde negatif ve aile 

beklentileri ile pozitif yönde orta düzeyde anlamlı ilişkileri olduğu görülmektedir. Kaygı alt 

boyutunun aile beklentileri ve değerler ve inançlar alt boyutları ile arasında pozitif yönde düşük 

düzeyde anlamlı bir ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Öz ve kimlik alt boyutunun ise bilgi desteği 

ile negatif yönde düşük düzeyde, aile beklentileri ve değerler ve inançlar alt boyutları ile düşük 

düzeyde pozitif anlamlı ilişkileri bulunmaktadır. Riskli davranışların karamsar görüşler ile orta 

düzeyde pozitif, kaygı ve öz ve kimlik ile düşük düzeyde pozitif, aile beklentileri ile düşük 
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düzeyde pozitif ve bilgi desteği ve finansal destek ile negatif yönde düşük düzeyde anlamlı 

ilişkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

6.  Öğrencilerin kariyer güçlüklerinin karamsarlık, öz ve kimlik ve kariyer seçiminde aile 

etkisinin aile beklentileri alt boyutlarının riskli davranışların anlamlı bir yordayıcı olduğu ve 

%15’ini açıklamakta olduğu belirlenmiştir.  

ÖNERİLER 

1. Liselerde erkek öğrencilerin riskli davranışlarının azaltılması noktasında farkındalık 

düzeylerini artırılmasına yönelik psiko-eğitim programlarının geliştirilmesi, 

2. Okul psikolojik danışmanları tarafından, lise öğrencilerinin ergenlik dönemi çatışmalarıyla 

mücadele edebilmesi ve geleceğe yönelik kariyer planlamaları yapmalarına yönelik katkı 

sağlayacak faaliyetlerin artırılması, 

3. Riskli davranış ve kariyer ilişkisi konusunda literatürde yeterince çalışmaya rastlanmamıştır. 

Bu eksikliğin giderilmesine yönelik araştırmaların artırılması, 

4. Anne babaların kariyer seçiminde destekleyici tutumlarının artırılması için ortak grup 

etkinliklerinin planlanması önerilmektedir.  
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TÜRKİYE'DE ROMANTİK İLİŞKİLERDE ALDATMA KONUSUNDA 

GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ 

 

Muhammed Ali AĞCA, Selahattin AVŞAROĞLU, Hatice İrem ÖZTEKE KOZAN 

 

GİRİŞ 

Aldatma kavramı dizilerde, filmlerde, gazete ve televizyon haberlerinde sıklıkla işlenmiş ve bu 

kavram toplumun ilgisini her daim cezbetmiştir. Bu çerçevede romantik ilişkilerde aldatma, 

araştırmacılar tarafından da oldukça önemsenmiş, çok sayıda çalışmaya konu edinilmiştir. 

Hangi bireylerin aldatmaya yönelik eğilimlerinin yüksek olduğu, aldatmaya dair bireylerin ve 

toplumların tutumları, aldatmanın hangi nedenlerle gerçekleştiği gibi konular edebiyattan 

felsefeye, sosyolojiden psikolojiye tarih boyunca birçok alanın gündeminde olmuştur. 

Günümüzde de aldatmaya dair yapılan çalışmalar özellikle ruh sağlığı alanında popülaritesini 

korumaktadır. Bu çalışmanın temel amacı Türkiye’de 2010-2020 yılları arasında 

gerçekleştirilmiş akademik makale ve tez çalışmalarının incelenmesiyle aldatma kavramına 

dair genel bir perspektif sunulmasıdır. Bu çalışmanın, gelecekte romantik ilişkilerde aldatma 

konusuna dair yapılacak araştırmalar için yakın zamanda hangi değişkenlerle, nasıl çalışıldığına 

dair bilgi vererek, gelecek araştırmalara ışık tutması beklenmektedir. Buna ek olarak yakın 

geçmişteki 10 yıllık zaman diliminde yapılan çalışmaların incelenerek topluca sunulması ve 

tartışılması ile alanyazına katkı sunulabileceği düşünülmektedir. 

Aldatma 

Aldatma kavramının, istenmeyen bir durum veya eylemi tanımlamak için birçok alanda farklı 

anlamlarda kullanılabildiği bilinmektedir (Green, 2004). Örneğin ekonomide devleti veya 

hükümeti aldatma kavramı, bireylerin gelirlerini saklayarak vergi ödemek gibi 

sorumluluklarından kaçması anlamında kullanılabilmektedir (Cowell, 1990; Slemrod, 2007). 

Sporda aldatma, kurallara ve düzenlemelere aykırı olarak, rakiplerine karşı avantaj sağlamak 

için ilaç kullanmak gibi kasıtlı olarak çeşitli davranışlarda bulunulmasının tanımlanması 

maksadıyla kullanılabilmektedir (Kamis, Newmark, Begel ve Glick, 2016). İşletme ve hukuk 

alanlarında; içeriden gizlice bilgi alma, muhasebe kayıtlarını değiştirme, evrakta sahtecilik 

yapma, dolandırıcılığa başvurma veya rüşvet verme, yolsuzluk yapma, çeşitli verileri saptırma 

gibi durumlar aldatma olarak nitelendirilmektedir (Ashforth ve Anand, 2003; Johnson, Ryan ve 

Tian, 2009; Eabrasu, 2020). Öte yandan savunma sanayinde aldatma kavramı, düşmanın 

amaçları saptırılarak ya da düşman yanıltılarak korumanın sağlanması gibi görece daha pozitif 

anlamlarda kullanılabilmektedir (Serin, 2010; Ceyhan, 2016). Ayrıca aldatmaya ilişkin 

“aldatıldığı için aldatma” (Williams ve Hickle, 2011), “kendini aldatma” (Demirtaş, 2013), 

“adli aldatma”, “stratejik aldatma”, ‘’herkes aldattığı için aldatma’’, “özgecil aldatma” gibi çok 

sayıda kavramdan söz etmek mümkündür (Green, 2004). Bu çalışmada ise aldatma kavramı, 

romantik ilişkilerde görülen partnerlerin birbirlerine karşı sadakatsiz davranışlarını tanımlamak 

maksadıyla kullanılmaktadır. 

Romantik İlişkilerde Aldatma 

Romantik ilişkiler, partnerler arasında karşılıklı olarak; güvenin, uyumun, cinsel çekimin, yakın 

etkileşimin, duygusal yakınlığın ve duygusal bağın (sevgi, aşk gibi) bulunduğu gönüllü olarak 

yaşanan yakın ilişkilerdir (Prager, 1997; Solmuş, 2010, Özteke, 2015). Bu çalışmada 

odaklanılan romantik ilişkilerde aldatma, partnerlerden birisinin ilişki dışı cinsel birliktelik 

yaşaması ile sınırlı olmayıp (Blow ve Hartnett, 2005), romantik ilişkilerde görülen başka bir 

kişi ile flörtleşme, duygusal bağ kurma, partnerinin onaylamayacağı şekilde karşı cinsle zaman 
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geçirme, partnerinden sır saklama, partnerine yalan söyleme gibi birçok sadakatsiz davranışı 

tanımlamak maksadıyla kullanılabilmektedir (Kruger ve diğ., 2013). Öte yandan hangi davranış 

ve durumların aldatma olarak nitelendirileceği; ahlaki ve dini yapıya, içinde bulunan toplumsal 

normlara, eğitim düzeyine, sosyoekonomik düzeye ve yaş ya da cinsiyet gibi birçok farklı 

bireysel etmene göre farklılaşabilmektedir (Mattingly ve diğ., 2010; Kruger ve diğ., 2013). 

Romantik İlişkilerde Aldatmanın Türleri 

Subotnik ve Harris’e (2005) göre romantik ilişkilerde aldatmayı; tek gecelik aldatma, duygusal 

aldatma, uzun süreli aldatma ve gönül eğlendirme olarak 4 başlıkta incelemek mümkündür. 

Glass ve Wright (1985) ise aldatmanın yalnızca duygusal, yalnızca cinsel veya hem duygusal 

hem de cinsel olarak gerçekleşebileceğini ifade etmektedir. Bu doğrultuda telefonla sohbet 

etmek ve flörtleşmek duygusal aldatma olarak değerlendirilebilirken, partnerlerden birisinin bir 

başka kişi ile ücret karşılığında cinsel ilişkiye girmesi cinsel aldatmaya örnek olabilecektir. 

Erkeklerde cinsel odaklı aldatmaya daha sık rastlandığı, kadınlarda ise aldatmanın hem cinsel 

hem de duygusal olarak daha sık yaşandığı bildirilmektedir (Glass ve Wright, 1992). 

Romantik İlişkilerde Aldatma ile İlişkili Etmenler  

Romantik ilişkilerde aldatmanın nedenleri incelendiğinde; erkeklerin işlerine çok zaman 

ayırmasının, görücü usulü evlenmenin, cinsel tatminsizliğin, yenilik arayışlarının, intikam 

duygusu ile hareket etmenin, özellikle erkeklerde hayır diyememe ve baştan çıkarmanın 

aldatmaya neden olabildiği ifade edilmektedir (Yeniçeri ve Kökdemir, 2006). Tüm bunlara ek 

olarak narsist (Buss ve Shackelford, 1997), hipomani veya psikotik bozukluk gibi bazı ruhsal 

sorunlara sahip (Levine, 1998), aldatmak için potansiyel kişilere erişimi fazla olan (Treas ve 

Giesen, 2000), 23 yaşından önce evlenen (Atkins, Baucom ve Jacobson, 2001), mutsuz hisseden 

(Polat, 2006), nörotik kişilik yapısına sahip (Whisman, Gordon ve Chatay, 2007) ve bilişsel 

kontrolünü sağlayamayan (Pronk, Karremans ve Wigboldus, 2011) bireylerin aldatma 

eğilimlerinin daha yüksek olduğu belirtilmektedir.  

ARAŞTIRMA STRATEJİSİ 

Bu çalışma, derleme çalışmalarının bir alt dalı olan sistematik derleme modeline uygun olarak 

desenlenmiştir. Karaçam’a (2013) göre sistematik derleme, belirli bir konuya dair detaylı 

şekilde tarama yapılmasının ardından, uzmanlarca gerçekleştirilen kanıta dayalı çalışmaların 

belirli kriterlere göre incelenerek, dahil edilme kriterlerine uygun olan çalışmaların kapsamlı 

şeklinde sentezlenmesidir. YÖKTEZ ve ULAKBİM veri tabanlarında bulunan çalışmalar, 

araştırmacılarca belirlenen dahil edilme kriterlerine göz önünde bulundurularak 

değerlendirilmiş ve kriterlere uygun olan çalışmalar incelenmiştir. Araştırmaya dahil edilen 

incelenmesinde doküman analizi (Kıral, 2020) yönteminden de yararlanılmıştır.  

Araştırmanın alanyazın taraması, 01.12.2021 ile 01.01.2022 tarihleri arasında, ULAKBİM ve 

YÖKTEZ veri tabanlarından yararlanılarak gerçekleştirilmiştir. Romantik ilişkilerde aldatmaya 

dair gerçekleştirilen, YÖKTEZ veri tabanında bulunan Türkçe lisansüstü tezlerin ve 

ULAKBİM veri tabanında bulunan Türkçe akademik makalelerin belirlenebilmesi adına 

‘’Aldatma’’ anahtar kelimesi kullanılmıştır. Bu araştırma kapsamında; başlığında aldatma 

kelimesi bulunan, 2010-2020 yılları arasında yayınlanmış, tam metnine erişim izni olan, 

romantik ilişkilerde aldatmaya dair herhangi bir değişkeni içeren araştırmalar incelenmiştir. 

Yapılan literatür taraması sonucunda toplam 891 araştırmaya ulaşılmıştır. Ulaşılan araştırmalar 

içinden, dahil edilme kriterleri göz önünde bulundurularak 26 lisansüstü tez ile 4 araştırma 

makalesi çalışma kapsamına dâhil edilmiştir.  
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Tablo 1. Araştırma kapsamında incelenen çalışmalar 

Yazar 

(Yıl) 

Araştırmanın 

Türü 
Değişkenler 

Ölçme 

Araçları 
Örneklem  Temel Bulgular 

Çavuşoğlu 

(2011) 

Yüksek 

Lisans Tezi 

Bağlanma 

Stili 

 

Evlilik 

Uyumu 

 

Aldatma 

Eğilimi 

İlişki 

Ölçekleri 

Anketi (İÖA) 

 

Evlilik Uyum 

Ölçeği 

(EUÖ) 

 

Aldatma 

Eğilimi 

Ölçeği 

(AEÖ) 

217 Evli 

Birey 

 

 

Evli bireylerin bağlanma 

stilleri ile evlilik uyumları 

ve aldatma eğilimleri 

arasında anlamlı bir ilişkiye 

rastlanılmadığı 

belirtilmektedir. 

Kubat 

(2012) 

Yüksek 

Lisans Tezi 

Aldatma 

Eğilimi 

 

Evlilik 

Doyumu 

Aldatma 

Eğilimi 

Ölçeği 

 

Evlilik 

Yaşamı 

Ölçeği 

166 Evli 

Birey 

 

Evli bireylerin aldatma 

eğilimleri ile evlilik 

doyumları arasında negatif 

yönlü bir ilişkinin varlığı 

bildirilmektedir. 

Toplu 

Demirtaş ve 

Tezer (2013) 

Araştırma 

Makalesi 

Aldatmaya 

Yönelik 

Niyet 

 

Aldatma 

Nedenleri 

 

Kişilik 

Özellikleri 

 

Sosyal 

Beğenilirlik 

Eğilimi 

Aldatmaya 

Yönelik 

Niyet Ölçeği 

 

Aldatma 

Ölçeği 

 

Beş Faktör 

Kişilik 

Envanteri 

 

Kişisel 

Davranış 

Anketi 

291 Lisans 

Öğrencisi  

Üniversite öğrencilerinin 

aldatmaya yönelik niyetleri 

ile sosyal beğenilirlik 

eğilimleri, uzlaşılabilirlik 

ve öz disiplin kişilik 

özellikleri arasında anlamlı 

bir ilişkinin olduğu 

belirtilmektedir. 

Özcan 

(2014) 

Yüksek 

Lisans Tezi 

Cinsiyet 

 

Aldatma 

Eğilim 

Ölçeği 

86 Evli 

Birey 

 

Evli bireylerin aldatma 

eğilimleri ile cinsel 

doyumları ve evlilik 
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Aldatma 

Eğilimi 

 

Evlilik 

Doyumu 

 

Cinsel 

Doyum 

 

Evlilik 

Yaşam 

Ölçeği 

 

Golombok-

Rust Cinsel 

Doyum 

Ölçeği 

 doyumları arasında pozitif 

yönlü bir ilişkinin olduğu; 

erkeklerin aldatma 

eğilimlerinin kadınlardan 

daha yüksek olduğu ancak 

evlilik doyumu ile cinsel 

doyum arasında anlamlı bir 

ilişkinin olmadığı ifade 

edilmektedir. 

Toplu 

Demirtaş, 

Dolunay 

Cuğ ve 

Tezer (2014) 

Araştırma 

Makalesi 

Aldatmaya 

Yönelik 

Tutum 

 

Aldatmaya 

Yönelik 

Niyet 

 

Aldatma 

Nedenleri 

Aldatmaya 

Yönelik 

Tutum Ölçeği 

 

Aldatmaya 

Yönelik 

Niyet Ölçeği 

Aldatma 

Ölçeği 

501 Lisans 

Öğrencisi 

Üniversite öğrencilerinin 

aldatmaya yönelik 

tutumları ile aldatmaya 

yönelik niyetleri ve çeşitli 

aldatma nedenleri arasında 

anlamlı bir ilişkinin 

varlığından söz 

edilmektedir. 

Müezzinoğlu 

(2014) 
Doktora Tezi 

Aldatma 

 

Bağlanma 

Boyutları 

 

Kişilik 

Özellikleri 

 

İlişki 

Bağlanımı 

 

İlişki 

Yatırımı 

Aldatma 

Ölçeği 

 

İlişki İstikrarı 

Ölçeği 

 

Sıfatlara 

Dayalı 

Kişilik Testi 

 

Yakın 

İlişkilerde 

Yaşantılar 

Envanteri II 

694 

Üniversite 

Öğrencisi 

 

 

Üniversite öğrencilerinde 

yatırım modelinin geçerli 

olduğu; aldatma ile 

bağlanma boyutlarının, beş 

faktör kişilik özelliklerinin 

ve ilişki bağlanımının 

ilişkili olduğu 

belirtilmektedir. 

Tortamış 

(2014) 

Yüksek 

Lisans Tezi 

 

Erken 

Dönem 

Uyumsuz 

Şema 

Alanları 

 

İşlevsel 

Olmayan 

Ebeveynlik 

Biçimleri 

 

Kıskançlık 

Düzeyi 

 

Aldatma 

Eğilimi 

Young Şema 

Ölçeği - Kısa 

Form 3 

(YŞÖ-KF3) 

 

Young 

Ebeveynlik 

Ölçeği 

(YEBÖ) 

 

Romantik 

Kıskançlık 

Ölçeği 

(RKÖ)  

 

Aldatma 

Eğilimi 

Ölçeği 

(AEÖ) 

208 Evli 

Birey 

 

 

 

Çalışmanın aldatmaya dair 

bulguları incelendiğinde; 

Kadınlarda aldatma eğilimi 

ile kopukluk ve 

reddedilmişlik şema alanı, 

babaya dair algılanan aşırı 

izin verici/sınırsız 

ebeveynlik biçimi ve 

anneye dair algılanan aşırı 

izin verici / sınırsız 

ebeveynlik biçimi arasında; 

Erkeklerde aldatma eğilimi 

ile cezalandırıcı 

ebeveynlik, zedelenmiş 

özerklik, babaya dair 

algılanan aşırı izin verici 

ebeveynlik, anneye dair 

algılanan aşırı izin verici / 

sınırsız ebeveynlik arasında 

anlamlı bir ilişkinin var 

olduğu belirtilmektedir. 

Kankaya 

(2015) 

Yüksek 

Lisans Tezi 

Cinsel 

Yaşantılar 

 

Evlilik 

Doyumu 

Arizona 

Cinsel 

Yaşantılar 

Ölçeği 

 

 

50 Evli Çift 

 

 

Evli çiftlerin aldatma 

eğilimleri ile cinsel 

doyumları ve evlilik 

doyumları arasında negatif 
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Aldatma 

Eğilimi 

Evlilik 

Yaşam 

Ölçeği 

 

Aldatma 

Eğilimi 

Ölçeği 

yönlü bir ilişki olduğu 

bildirilmektedir. 

Bayar 

(2015) 

Yüksek 

Lisans Tezi 

Aldatma 

Nedenleri 

 

Affetme 

 

Empati 

Aldatma 

Ölçeği (AÖ) 

 

Heartland 

Affetme 

Ölçeği 

(HAÖ) 

 

Toronto 

Empati 

Ölçeği (TEÖ) 

Romantik 

İlişki 

Deneyimi 

Yaşamış 

156 Yetişin 

Birey 

Empati düzeyi daha yüksek 

bireylerin; durumu ve 

başkasını affetme 

düzeylerinin daha yüksek 

olduğu ancak aldatma ile 

affetme ve empati arasında 

anlamlı bir ilişki 

bulunmadığı ifade 

edilmektedir.  

Yılmaz 

(2016) 

Yüksek 

Lisans Tezi 

Aldatma 

Eğilimi 

 

Bağlanma 

Stilleri 

 

Evlilikte 

Problem 

Çözme 

Becerileri 

Aldatma 

Eğilimi 

Ölçeği 

 

İlişki 

Ölçekleri 

Anketi 

 

Evlilikte 

Problem 

Çözme 

Ölçeği 

280 Evli 

Birey 

Evli bireylerin bağlanma 

stilleri (güvenli veya 

güvensiz) ile aldatma 

eğilimleri ve problem 

çözme becerileri arasında 

anlamlı bir ilişkiye 

rastlanılmadığı 

belirtilmektedir. 

Güzel 

(2016) 

Yüksek 

Lisans Tezi 

Aldatma 

Eğilimi 

 

Affetme 

Eğilimi 

 

Erken 

Dönem 

Uyumsuz 

Şemalar 

Aldatma 

Eğilimi 

Ölçeği 

 

Heartland 

Affetme 

Ölçeği  

 

Young Şema 

Kısa Formu 

316 

Yetişkin 

Bireylerin erken dönem 

uyumsuz şemalarının ve 

sahip oldukları 

sosyodemografik 

niteliklerin, aldatma ve 

affetme eğilimlerini 

yordadığı bildirilmektedir. 

Dursun 

(2016) 

Yüksek 

Lisans Tezi 

Evlilik 

Doyumu 

 

Bağlanma 

Stili 

 

Aldatma 

Eğilimi 

Evlilik 

Yaşam 

Ölçeği 

 

Yakın 

İlişkilerde 

Yaşantılar 

Ölçeği 

 

Aldatma 

Eğilimi 

Ölçeği 

55 Evli Çift 

Her ne kadar bağlanma stili 

ile aldatma eğilimi arasında 

istatistiksel olarak anlamlı 

bir ilişki tespit edilememiş 

olsa da güvensiz bağlanma 

stiline sahip olanların 

aldatma eğilimlerinin daha 

yüksek olduğu ifade 

edilmektedir. 

Çıkıt 

(2017) 

Yüksek 

Lisans Tezi 

Erken 

Dönem 

Uyumsuz 

Şemalar 

 

Algılanan 

İşlevsel 

Olmayan 

Young Şema 

Ölçeği - Kısa 

Form 3 

 

Young 

Ebeveynlik 

Ölçeği 

 

201 

Ebeveyn 

Kopukluk şema alanın, 

zedelenmiş otonomi şema 

alanının, yönelimlik şema 

alanının, kaçıngan 

bağlanma stilinin, duygusal 

bakımdan yoksun bırakıcı 

ebeveynliğin ve sınırsız 

izin verici ebeveynliğin; 
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Ebeveynlik 

Biçimleri 

 

Bağlanma 

Stili 

 

Aldatma 

Eğilimi 

 Yakın 

İlişkilerde 

Yaşantılar 

Envanteri  

 

Aldatma 

Eğilimi 

Ölçeği 

aldatma eğilimi ile ilişkili 

olduğu belirtilmektedir.  

Seyfi 

(2017) 

Yüksek 

Lisans Tezi 

Bağlanma 

Stilleri 

 

Aldatma 

Eğilimi 

 

Affetme 

Eğilimi 

İlişki 

Ölçekleri 

Anketi 

 

Aldatma 

Eğilimi 

Ölçeği 

 

Heartland 

Affetme 

Ölçeği 

200 Evli 

Birey 

Evli bireylerin aldatma 

eğilimleri ile aldatma 

eğilimleri arasında anlamlı 

bir ilişki olmadığı ancak 

kadınların affetme 

eğilimleri ile aldatma 

eğilimleri arasında pozitif 

yönlü bir ilişki olduğu ifade 

edilmektedir. 

Yarımca 

(2017) 

Yüksek 

Lisans Tezi 

Sanal 

Aldatma 

 

Depresyon 

Düzeyi 

 

Anksiyete 

Düzeyi 

Sanal 

Aldatma 

Anketi 

 

Beck 

Depresyon 

Ölçeği 

 

Beck 

Anksiyete 

Ölçeği 

125 Evli ve 

125 Bekar 

Birey 

Evli bireylerin depresyon 

ve anksiyete düzeyinin 

bekar bireylere daha 

yüksek olduğu 

bildirilmektedir.  

Şatıroğlu 

(2017) 

Yüksek 

Lisans Tezi 

Aldatma 

Eğilimi 

 

Bilişsel 

Duygu 

Düzenleme 

 

Kişilik 

Özellikleri 

 

 

Aldatmaya 

Yönelik 

Niyet Ölçeği 

 

Bilişsel 

Duygu 

Düzenleme 

Ölçeği 

 

Beş Büyük 

Kişilik Faktör 

Envanteri 

257 Evli 

Birey 

Evli bireylerde bilişsel 

duygu düzenlemenin plana 

tekrar odaklanma, 

diğerlerini suçlama alt 

boyutlarının ve kişilik 

özelliklerinin özdenetim ve 

nevrotizim alt boyutlarının 

aldatma eğilimini yordadığı 

belirtilmektedir. 

Bozkurt 

(2018) 

Yüksek 

Lisans Tezi 

Aldatma 

Eğilimi 

 

Psikolojik İyi 

Oluş 

 

Duyguları 

İfade Etme 

 

Evlilik 

Doyumu 

Aldatma 

Eğilim 

Ölçeği 

 

Psikolojik İyi 

Oluş Ölçeği 

 

Duyguları 

İfade Etme 

Ölçeği 

 

Evlilik 

Yaşam 

Ölçeği 

300 Evli 

Birey 

Evli bireylerin aldatma 

eğilimlerinin, psikolojik iyi 

oluşlarıyla negatif yönlü ve 

duygularını ifade 

etmeleriyle pozitif yönlü 

bir ilişkisi olduğu ifade 

edilmektedir. 

Çelikadam 

(2018) 

Yüksek 

Lisans Tezi 

Aldatmaya 

Yönelik 

Tutum 

 

Aldatmaya 

Yönelik 

Tutum 

Ölçeği 

245 Birey 

Kaçınmacı bağlanma stiline 

sahip erkeklerin aldatmaya 

karşı daha izin verici bir 

tutuma sahip olduğu ve 
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Bağlanma 

Stili 

 

Ahlaki 

Temeller 

 

Yakın 

İlişkilerde 

Yaşantılar 

Envanteri-II 

 

Ahlaki 

Temeller 

Ölçeği 

ahlaki temellerin tüm alt 

boyutlarının aldatmaya 

yönelik tutumlar ile ilişkili 

olduğu bildirilmektedir. 

Yıldırım 

(2019) 

Yüksek 

Lisans Tezi 

Aldatma 

Eğilimi 

 

İhtiyaç 

Doyumu 

Düzeyi 

 

Sosyal 

Medya 

Bağlılığı 

Aldatma 

Eğilim 

Ölçeği 

 

İhtiyaç 

Doyum 

Ölçeği 

 

Sosyal 

Medya 

Bağımlılığı 

Ölçeği 

Yetişkin 

Formu 

200 

Yetişkin 

Birey 

Yetişkin bireylerde aldatma 

eğilimi ile sosyal medya 

kullanma düzeyi arasında 

pozitif yönlü bir ilişki 

olduğu bulgulanmıştır. 

Aldatma eğilimi ile temel 

psikolojik ihtiyaçların 

doyum düzeyi arasında 

anlamlı bir ilişkiye 

rastlanılamasa da yeterlik 

alt boyutu arasında negatif 

yönlü bir ilişkinin var 

olduğundan söz 

edilmektedir. 

Yurtseven 

(2019) 

Yüksek 

Lisans Tezi 

Erken 

Dönem 

Uyum 

Bozucu 

Şemalar 

 

Aldatma 

Eğilimi 

 

Yakın 

İlişkilerde 

Psikolojik 

Eğilimler 

Young Şema 

Ölçeği 

 

Aldatma 

Eğilim 

Ölçeği 

 

Çok Boyutlu 

İlişki Ölçeği 

400 Birey 

Aldatma eğilimi ile şema 

ölçeğinin toplam puanı 

arasında pozitif yönlü bir 

ilişki olduğu tespit 

edilmiştir. Ayrıca aldatma 

eğilimi ile ilişki doyumu, 

ilişkide kendine güven, 

ilişkide girişkenlik ve içsel 

ilişki kontrolü arasında 

negatif yönlü; ilişki 

korkusu, ilişkide izlenim 

ayarlama ve dışsal ilişki 

kontrolü arasında pozitif 

yönlü bir ilişkinin var 

olduğu belirtilmektedir. 

Demiray 

(2019) 

Yüksek 

Lisans Tezi 

Aldatma 

Niyeti 

 

Kıskançlık 

 

Bağlanma 

Stilleri 

Aldatmaya 

Yönelik 

Niyet Ölçeği 

 

Romantik 

Kıskançlık 

Ölçeği  

 

Yakın 

İlişkilerde 

Yaşantılar 

Envanteri – II 

226 

Yetişkin 

Birey 

Aldatma niyeti ile 

kıskançlık düzeyi arasında 

anlamlı bir ilişkinin var 

olmadığı fakat bağlanma 

stili ile aldatma niyetinin 

arasında anlamlı bir 

ilişkinin tespit edildiği 

bildirilmektedir. 

Dursun ve 

Özkan 

(2019) 

Araştırma 

Makalesi 

Aldatmaya 

Yönelik 

Tutum 

 

Aldatmaya 

Yönelik 

Niyet 

 

Sosyal 

Medya 

Aldatmaya 

Yönelik 

Tutum Ölçeği 

 

Aldatmaya 

Yönelik 

Niyet Ölçeği 

 

Sosyal 

Medya 

403 Genç 

Yetişkin 

Genç yetişkinlerin sosyal 

medya kullanım 

durumlarının, 

cinsiyetlerinin, aldatmaya 

yönelik olumlu veya 

olumsuz tutumlarının; 

aldatmaya yönelik 

niyetlerini yordadığı 

belirtilmektedir. 
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Kullanım 

Durumu 

Kullanım 

Ölçeği 

Çiftçi 

(2020) 

Yüksek 

Lisans Tezi 

Erken 

Dönem 

Uyum 

Bozucu 

Şemalar 

 

İlişki 

Doyumu 

 

İlişki 

Bağlanımı 

 

Aldatma 

Eğilimi 

Young Şema 

Ölçeği Kısa 

Form-3 

 

İlişki 

Doyumu 

Ölçeği  

 

İlişki İstikrarı 

Ölçeği 

 

Aldatma 

Eğilimi 

Ölçeği 

295 

Yetişkin 

Birey 

Yetişkin bireylerde 

zedelenmiş otonomi, 

kopukluk, diğerleri 

yönelimlilik ve zedelenmiş 

sınırlar şema alanlarının 

ilişki doyumunu düşürdüğü 

ve bu durumun da aldatma 

eğilimini artırdığı bunun 

yanı sıra ilişki bağlılığı ile 

aldatma eğiliminin ilişkili 

olduğu ifade edilmektedir. 

Alaçam 

(2020) 

Yüksek 

Lisans Tezi 

Evlilik 

Doyumu 

 

Kişilik 

Özellikleri 

 

Aldatma 

Eğilimi 

Evlilik 

Yaşamı 

Ölçeği  

 

On Maddeli 

Kişilik 

Ölçeği 

 

Aldatma 

Eğilimi 

Ölçeği  

En Az 1 

Yıllık Evli 

311 Birey 

Evli bireylerin aldatma 

eğilimleri ile evlilik 

doyumları arasında negatif 

yönlü anlamlı bir ilişki 

olduğu ancak aldatma 

eğilimi ile kişilik özellikleri 

arasında anlamlı bir 

ilişkinin olmadığı 

bildirilmektedir. 

Kayıkçı 

(2020) 

Yüksek 

Lisans Tezi 

Depresyon 

Düzeyi 

 

Çocukluk 

Çağı 

Travması 

 

Erken 

Dönem 

Uyum 

Bozucu 

Şemalar 

 

Aldatma 

Eğilimi 

Beck 

Depresyon 

Ölçeği 

 

Çocukluk 

Çağı 

Travmaları 

Ölçeği 

 

Young Şema 

Ölçeği- Kısa 

Formu  

 

Aldatma 

Eğilimi 

Ölçeği 

412 

Üniversite 

Öğrencisi 

Duygusal istismar, 

kopukluk ve duygusal 

ihmal şema alanlarının 

aldatma eğilimini 

yordadığı; çocukluk çağı 

travmalarından fiziksel 

ihmalin, fiziksel istismarın 

ve cinsel istismarın aldatma 

eğilimi ile pozitif yönde 

ilişkili olduğu ifade 

edilmektedir. 

Tunç ve 

Karabulut 

(2020) 

Araştırma 

Makalesi* 

 

*Tezden 

türetilmiştir. 

Anne-Baba 

Çatışmasının 

Algılanması 

 

Aldatma 

 

Bağlanma 

Stilleri 

 

Aleksitimi 

Çocukların 

Evlilik 

Çatışmasını 

Algılaması 

Ölçeği-

Yetişkin 

Formu 

 

Yakın 

İlişkilerde 

Yaşantılar 

Envanteri- 

II 

 

Toronto 

Aleksitimi 

Ölçeği 

367 

Yetişkin 

Birey 

Sağlıklı yetişkinlerde 

bağlanma stillerinin, çeşitli 

sosyodemografik 

değişkenlerin ve anne-baba 

çatışma algısının; 

aleksitimiyi yordadığı 

bildirilmektedir. 
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Kutlu 

(2020) 

Yüksek 

Lisans Tezi 

Benlik 

Farklılaşması 

 

Algılanan 

Ebeveyn 

Tutumu 

 

Aldatma 

 

Aldatma 

Eğilimi 

Benliğin 

Ayrımlaşması 

Ölçeği  

 

Kısaltılmış 

Algılanan 

Ebeveyn 

Tutumları 

Ölçeği-Çocuk 

Formu  

 

Aldatma 

Ölçeği  

 

Aldatmaya 

Yönelik 

Niyet Ölçeği 

329 Birey 

Aldatma niyeti ile baba 

reddedici tutumun pozitif 

yönde ilişkili olduğu ve 

benlik 

farklılaşması toplam puanı 

ve ben pozisyonu alma alt 

boyutu ile negatif yönlü 

ilişkinin var olduğu 

belirtilmektedir. 

Gümüş 

(2020) 

Yüksek 

Lisans Tezi 

Flört Şiddeti 

 

Bağlanma 

Biçimleri  

 

Aldatma 

Yönelik 

Tutum  

 

Romantik 

Yakınlık 

Yakın 

İlişkilerde 

Yaşantılar 

Envanteri  

 

Flört Şiddeti 

Tutum Ölçeği  

 

Romantik 

Yakınlık 

Ölçeği  

 

Aldatmaya 

Yönelik 

Tutum Ölçeği 

520 

Üniversitesi 

Öğrencisi 

 

 

 

Romantik yakınlık puanları 

yüksek olan öğrencilerin ve 

kadın öğrencilerin 

aldatmaya yönelik daha az 

kabul edici tutuma sahip 

olduğu fakat aldatmaya 

yönelik tutum ile bağlanma 

stili arasında anlamlı bir 

ilişkiye rastlanılamadığı 

ifade edilmektedir. 

Gündebahar 

(2020) 

Yüksek 

Lisans Tezi 

Benlik 

Farklılaşması 

 

Ölüm 

Kaygısı 

 

Dürtüsellik  

 

Romantik 

İlişki Kalitesi 

 

Aldatma 

Eğilimi 

Benliğin 

Farklılaşması 

Envanteri 

Kısa Formu  

 

UPPS 

Dürtüsel 

Davranış 

Ölçeği  

 

Aldatma 

Eğilimi 

Ölçeği 

 

Algılanan 

Romantik 

İlişki Kalitesi 

Ölçeği 

 

Ölüm 

Kaygısı 

Ölçeği 

Romantik 

İlişki 

Yaşayan 

377 

Yetişkin 

Birey 

Aldatma eğilimi ile benlik 

farklılaşmasının ve ölüm 

kaygısının arasında anlamlı 

bir ilişkinin var olmadığı 

belirtilmektedir. Öte 

yandan, aldatma eğilimi ile 

dürtüsellik arasında pozitif 

yönlü ve ilişki kalitesiyle 

negatif yönlü bir ilişkinin 

var olduğundan söz 

edilmektedir. 

Tavas 

(2020) 

Yüksek 

Lisans Tezi 

Anne Baba 

Reddi 

 

Aldatma 

Eğilimi 

 

Anne Baba 

Kabul Red 

Ölçeği 

 

300 

Üniversite 

Öğrencisi 

Aldatma eğilimi ile anne 

reddi ve baba reddi 

arasında pozitif yönlü bir 

ilişki tespit edilmiştir. 

Ayrıca aldatma eğilimi ile 

ilişki doyumu arasında 
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Çok Boyutlu 

İlişki 

Doyumu 

Aldatma 

Eğilim 

Ölçeği 

 

Çok Boyutlu 

İlişki 

Doyumu 

Ölçeği 

negatif yönlü bir ilişkinin 

var olduğu bildirilmektedir. 

 

Tablo 2. Araştırmaya dahil edilen çalışmalarda kullanılan sürekli değişkenler ve dağılımları 
Değişken f % Değişken f % 

Aldatma Eğilimi 20 66.7 Cinsel Yaşantılar 1 3.3 

Bağlanma  10 33 Çocukluk Çağı Travması 1 3.3 

Aldatma Nedenleri 6 20 Duyguları İfade Etme 1 3.3 

Uyum Bozucu Şemalar 6 20 Dürtüsellik 1 3.3 

Aldatmaya Yönelik Niyet 4 13.3 Empati 1 3.3 

Aldatmaya Yönelik Tutum 4 13.3 Evlilik Doyumu 1 3.3 

Kişilik Özellikleri 4 13.3 Evlilikte Problem Çözme Becerileri 1 3.3 

Affetme Eğilimi 3 10 Evlilik Uyumu 1 3.3 

Benlik Farklılaşması 2 6.7 Flört Şiddeti 1 3.3 

İlişki Bağlanımı 2 6.7 İhtiyaç Doyum Düzeyi 1 3.3 

İlişki Doyumu 2 6.7 İlişki Yatırımı 1 3.3 

İşlevsel Olmayan Ebeveynlik  2 6.7 Ölüm Kaygısı 1 3.3 

Kıskançlık 2 6.7 Psikolojik İyi Oluş 1 3.3 

Ahlaki Temeller 1 3.3 Romantik İlişki Kalitesi 1 3.3 

Aleksitimi 1 3.3 Romantik Yakınlık 1 3.3 

Anksiyete Düzeyi 1 3.3 Sanal Aldatma 1 3.3 

Anne Baba Çatışması 1 3.3 Sanal Aldatma 1 3.3 

Algılanan Ebeveyn Tutumu 1 3.3 Sosyal Medya Bağlılığı 1 3.3 

Anne Baba Reddi 1 3.3 Sosyal Beğenilirlik Eğilimi 1 3.3 

Cinsel Doyum 1 3.3 İlişkilerde Psikolojik Eğilimler 1 3.3 

Tablo 2’de araştırmaya dahil edilen çalışmalarda kullanılan sürekli değişkenlere ve bu 

değişkenlerin dağılımlarına yer verilmiştir. Tablo 2’ye göre aldatma eğilimi değişkeni 20 

(%66.7), bağlanma değişkeni 10 (%33), aldatma nedenleri ve erken dönem uyum bozucu 

şemalar değişkenleri 6’şar (%20), aldatmaya yönelik niyet, aldatmaya yönelik tutum ve kişilik 

özellikleri değişkenleri 4’er (%13.3), affetme eğilimi değişkeni 3 (%10), Benlik Farklılaşması, 

İlişki Bağlanımı, İlişki Doyumu, İşlevsel Olmayan Ebeveynlik ve Kıskançlık değişkenleri 2’şer 

(%6.7), ahlaki temeller, aleksitimi, anksiyete düzeyi, anne baba çatışması, algılanan ebeveyn 

tutumu, anne baba reddi, cinsel doyum, cinsel yaşantılar, çocukluk çağı travması, duyguları 

ifade etme, dürtüsellik, empati, evlilik doyumu, evlilikte problem çözme becerileri, evlilik 

uyumu, flört şiddeti, ihtiyaç doyum düzeyi, ilişki yatırımı, ölüm kaygısı, psikolojik iyi oluş, 

romantik ilişki kalitesi, romantik yakınlık, sanal aldatma, sanal aldatma, sosyal medya bağlılığı, 

sosyal beğenilirlik eğilimi ve ilişkilerde psikolojik eğilimler değişkenleri 1’er (%3.3) çalışmada 

kullanılmıştır. Çalışmalarda romantik ilişkilerde aldatmaya dair kullanılan değişkenlerin 

aldatma eğilimi, aldatma nedenleri, aldatmaya yönelik niyet ve aldatmaya yönelik tutum olduğu 

anlaşılmaktadır. 

SONUÇ 

Bu araştırmada, Türkiye’de romantik ilişkilerde aldatmaya dair gerçekleştirilmiş olan 

çalışmalar sistematik olarak ele alınmıştır. Bu kapsamda 2010-2020 yılları arasında 

yayımlanmış olan 26 lisansüstü tez ve 4 araştırma makalesi yayınlandığı yıl, kullanılan 

araştırma yöntemi, çalışma grubu, çalışma grubunun büyüklüğü, tezlerin türleri ve enstitüleri, 

kullanılan değişkenler dikkate alınarak incelenmiştir. 
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Araştırmada 2010-2020 yılları arasında incelenen romantik ilişkilerde aldatma konulu 

çalışmaların en çok 2020 yılında yayınlandığı görülmektedir. Türkiye’de 2010-2020 yılları 

arasında mezun olan lisansüstü öğrenci sayısının en fazla 2020 yılında olması, 2020 yılında 

yayınlanan tez sayısının artmasına neden olmuştur (YÖK Yükseköğretim Bilgi Yönetim 

Sistemi, 2021). Genel olarak tez sayısının artışı, romantik ilişkilerde aldatma konulu 

çalışmaların da artmasına yol açmış olabileceği düşünülmektedir. Buna ek olarak 

araştırmacıların romantik ilişkilerde aldatma ile çeşitli değişkenlerin arasındaki ilişkilerin 

alanyazında incelenmemiş olmasına yönelik farkındalık geliştirmesinin bu duruma neden 

olabileceğini söylemek mümkündür (Alaçam, 2020; Çiftçi, 2020; Gümüş, 2020; Gündebahar, 

2020; Kayıkçı, 2020; Kutlu, 2020; Tavas, 2020). 

Araştırmada 2010-2020 yılları arasında incelenen romantik ilişkilerde aldatma konulu 

çalışmaların tamamında nicel yöntemin kullanıldığı görülmektedir. Bu bulgunun olası 

nedenleri arasında; nitel araştırmalarda nesnelliği sağlamanın zaman zaman bir sorun haline 

gelebilmesinin (Borman, LeCompte & Goetz, 1986), özellikle geçmiş dönemlerde saygın 

dergilerin nitel araştırmaları yayınlamaya tereddütle yaklaşmasının (Barbour, 2001), nitel 

araştırmalardaki katılımcı sayısının nicel araştırmalara göre genellikle daha düşük olmasının ve 

bu durumun beraberinde çeşitli dezavantajları getirmesinin (Sharts-Hopko, 2002), nitel 

araştırmada düşük geçerlik ve güvenirlik veya sonuçları genelleyememe ve araştırmayı 

tekrarlayamama gibi sorunların yaşanabilmesinin (Mays ve Pope, 1995; Long ve Johnson, 

2000), nitel araştırmaların daha çok zaman alabilmesinin  (Arık ve Türkmen, 2009), pozitivist 

gelenekten gelen bilim insanlarınca nitel araştırmanın bilimsel yönünün zayıf görülebilmesinin 

(Erkuş, 2017) olduğunu söylemek  mümkündür.  

Romantik ilişkilerde aldatma konulu çalışmaların çalışma grupları arasında, en çok tercih edilen 

çalışma grubunun, evli bireyler olduğu anlaşılmaktadır. Romantik ilişkilerde aldatma konulu 

çalışmalarda evli bireylerin tercih edilmesi ile aldatmanın evlilik doyumunu etkileyen önemli 

bir etken olmasının ve düşük evlilik doyumunun boşanma gibi sorunlara yol açabilmesinin 

(Kubat, 2012), evlilik içi şiddetten sonra evliliklerde en negatif etkiye sahip sorunun aldatma 

olmasının ve evli bireylerde görülen aldatmanın çocukları da derinden etkileyebilmesinin 

(Özcan, 2014), evliliklerde aldatmanın giderek artmasının (Kankaya, 2015), aldatmanın 

evlilikte görülen yaygın sorunlardan birisi olmasının (Yılmaz, 2016) ilişkili olabileceği ifade 

edilebilir.  

Romantik ilişkilerde aldatmaya dair yapılan çalışmaların, çalışma grubu büyüklüğü 

bakımından, 201 ile 300 arasında kişinin katılımıyla gerçekleşen çalışmalarda yoğunlaştığı 

görülmektedir. Buna karşın, sosyal bilimlerde, farklı konulara dair yapılan araştırmaların 

incelendiği çeşitli derleme çalışmalarının bulgularında, 300 ve üzeri sayıda kişinin katıldığı 

çalışmaların oldukça sık görüldüğü bildirilmektedir (Aydın Selvitopu ve Kaya, 2018; Akfırat 

ve Özsoy, 2021; Dal, 2021). Öte yandan bazı sistematik derleme çalışmalarında ise 

araştırmaların çalışma grubu genişliğinin oldukça farklılaşabildiği ifade edilmektedir (Teke ve 

Avşaroğlu, 2021).    

Bu araştırmada romantik ilişkilerde aldatmaya dair incelenen lisansüstü tezlerin tamamına 

yakınının yüksek lisans tezi olduğu belirlenmiştir. Türkiye’de yüksek lisans öğrenci sayısının, 

doktora öğrenci sayısından oldukça fazla olmasının (YÖK Yükseköğretim Bilgi Yönetim 

Sistemi, 2021), bu durumda önemli bir rol oynadığı ifade edilebilir. Buna ek olarak Türkiye’de 

yüksek lisanstan doktoraya geçişin düşük olması da (Türe ve Barut, 2020) bu bulgunun olası 

nedenleri arasında gösterilebilir.  

Araştırma kapsamında incelenen lisansüstü tezlerin sosyal bilimler enstitüsünde, eğitim 

bilimleri enstitüsünde, lisansüstü eğitim enstitüsünde ve sağlık bilimleri enstitüsünde 

yayınlandığı görülmüştür. Lisansüstü tezlerin, bu enstitülere bağlı olan psikoloji, uygulamalı 
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psikoloji veya klinik psikoloji (Çavuşoğlu, 2011; Kubat, 2012; Özcan, 2014; Tortamış, 2014; 

Kankaya, 2015; Bayar, 2015; Yılmaz, 2016; Dursun, 2016; Çıkıt, 2017; ,Yarımca, 2017; 

Çelikadam, 2018; Yıldırım, 2019; Yurtseven, 2019; Demiray, 2019; Çiftçi, 2020; Alaçam, 

2020; Kayıkçı, 2020; Kutlu, 2020; Gündebahar, 2020; Tavas, 2020) rehberlik ve psikolojik 

danışmanlık (Seyfi, 2017; Şatıroğlu, 2017; Gümüş, 2020) ve aile danışmanlığı ya da aile 

psikolojisi (Güzel, 2016; Bozkurt, 2018) anabilim dalları veya bilim dallarında yayınlandığı 

anlaşılmaktadır. Romantik ilişkilerde aldatma konusu, yakın ilişkiler psikolojisinin önemli bir 

parçasıdır (Hendrick, 2003). Yakın ilişkiler psikolojisinin de psikolojinin bir çalışma alanı 

olduğu düşünülerse, romantik ilişkilerde aldatma konusunda yazılan tezlerin psikoloji veya 

rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında yazılmasını olağan karşılamak mümkündür. 

Ayrıca ailelerde karşılaşılan aldatma durumlarının, tüm aileyi olumsuz etkilemesi (Özcan, 

2014), ailelerde sıklıkla karşılaşabilmesi (Yılmaz, 2016) ve boşanmaya varan başka sorunlara 

yol açabilmesi (Kubat, 2012); romantik ilişkilerde aldatma konulu lisansüstü tezlerinin aile 

danışmanlığı gibi alanlarda yapılmasında önemli bir rol oynamış olabileceğinden söz etmek 

mümkündür.   

Çalışmalarda romantik ilişkilerde aldatmanın; aldatma eğilimi, aldatma nedenleri, aldatmaya 

yönelik tutum ve aldatmaya yönelik niyet değişkenleriyle ele alındığı bulgulanmıştır. Bu 

aldatmaya dair değişkenler ile en sık çalışılan değişkenin bağlanma olduğu anlaşılmaktadır. 

Bağlanma stilleri ile aldatma arasındaki ilişkinin sıklıkla çalışılmasında; bebeklikte kurulan 

bağlanmanın, bireyin yetişkinlikteki yakın ilişkilerinde önemli rol oynamasının (Bowlby, 

1969), bağlanma stilleri ile aldatma arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılmasının önemli bir rol 

oynayabileceği görüşünün (Blow ve Hartnett, 2005), bağlanma ile aldatma arasında anlamlı bir 

ilişkinin var olmasının (Kantarcı, 2009), bağlanma stillerinin aldatma eğilimi üzerinde etkili 

olmasının (Çavuşoğlu, 2011) rol oynadığı düşünülmektedir.  

Bu araştırma, Türkiye’de romantik ilişkilerde aldatma ile ilgili lisansüstü tez ve araştırma 

makalelerinin belirli kriterlere göre incelendiği bir sistematik derleme çalışmasıdır. Bu 

araştırmada sadece ULAKBİM ve YÖKTEZ veri tabanlarındaki Türkçe çalışmalar; türlerine, 

yapıldıkları yıllara, yöntemlere, çalışma gruplarına ve çalışma gruplarının genişliklerine, 

yayınlandıkları enstitülere göre incelenmiştir. Gelecekte yapılacak romantik ilişkilerde aldatma 

konulu derleme çalışmalarında, daha fazla veri tabanının kullanılarak, farklı dillerdeki 

araştırmaların da dahil edilmesinin ve araştırmaların incelenmesinde farklı ölçütlerin de göz 

önünde bulundurulmasının faydalı olabileceği söylenebilir. Buna ek olarak incelenen 

çalışmaların tamamında nicel yöntemlerin kullanmasından hareketle, romantik ilişkilerde 

aldatma hususunda daha derinlemesine bilgi edinilebilmesi adına çeşitli nitel çalışmaların 

yapılmasının, alanyazına katkı sunabileceği ifade edilebilir.  
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YEREL TARİHİ UNSURLARIN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE 

OKUL DIŞI ETKİNLİK BAĞLAMINDA KULLANIMI (ERDEMLİ 

ÖRNEĞİ) 

 

Hakan AKDAĞ, Hamide KILIÇ 

 

Özet 

Ortaokul, somuttan soyuta öğrenimin başladığı bir geçiş dönemidir. Bu dönem içerisinde yer 

alan Sosyal Bilgiler dersi de soyut kavramları barındıran bir ders olduğu için bu geçiş 

aşamasında bazı kavramlar öğrenci zihninde havada kalmaktadır. Soyut kavramlar Sosyal 

Bilgileri oluşturan disiplinlerin hemen hemen hepsinde görülmektedir. Fakat tarih konularında 

oldukça fazladır. Tarih dersinde yer alan soyut kavramların somutlaştırılmaması öğrencinin 

derse, öğretmene ve konuya karşı tutumunu olumsuz etkileyebildiği gibi öğrencide tarihsel 

empati, zaman ve kronolojiyi algılayamama gibi sorunlara da neden olmaktadır. İşte bu 

durumun önüne geçebilmemizde bize yardımcı olabilecek, tarihi unsurların öğretiminde 

kullanılabilecek birçok okul dışı etkinlik ve yerel tarihi unsur bulunmaktadır. Bu etkinlikler okul 

dışında, okul bahçesinde ve okul çevresinde olabilir. Bu etkinliklerle ders daha eğlenceli bir 

hale getirilir. Tarihsel empati kurmaya, zaman ve kronolojiyi algılamaya yardımcı olunur, 

sosyal katılım sağlanarak öğrenci daha aktif hale gelir. Bunların yanında öğrencinin derse 

karşı tutumu olumlu yönde değişir ve farklı deneyimler kazandırılarak öğrencinin başarısında 

gözle görülür bir artış elde edilebilmektedir.  Araştırmada yerel tarihi unsurların okul dışı 

etkinlik bağlamında Sosyal Bilgiler öğretiminde hangi ünite ve kazanımlarla kullanıldığına yer 

verilmektedir. Mersin ilinin Erdemli ilçesinde bulunan tarihi unsurlar okul dışı etkinliklerin 

kullanılması açısından oldukça zengin bir yere sahiptir. Erdemli’ de kullanılabilecek okul dışı 

yerel tarihi unsurlara değinilmiştir. Ayrıca Sosyal Bilgiler öğretiminin tanımına, yerel tarihin 

tanımına, Sosyal Bilgiler öğretiminde okul dışı etkinliklerin kullanımına, faydaları ve 

sınırlılıklarına, Sosyal Bilgiler öğretiminde yerel tarih öğretiminin faydaları ve sınırlılıklarına, 

öğretimde dikkat edilecek hususlara, yöntem-teknik ve etkinliklerle ilgili araştırmalara yer 

verilmiş ve yapılan araştırmalar incelenmiş Sosyal Bilgiler öğretiminde yerel tarihi unsurların 

etkililiği vurgulanmak istenilmiştir. Araştırmanın tarama modeli bet imseldir. Araştırmada 

çalışma grubunu Mersin ilinin(Türkiye) Erdemli ilçesinde 3 ortaokulda görev yapmakta olan 6 

Sosyal Bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 

öğretmenlere yönelik araştırmacı tarafından geliştirilen ‘’Görüşme Formu’’ kullanılmıştır. 

Görüşme sonuçlarına kısaca değinilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler Öğretimi, Yerel Tarihi Unsurlar, Okul Dışı Etkinlik. 

 

USE OF LOCAL HISTORICAL ELEMENTS IN THE CONTEXT OF 

OUT-OF-SCHOOL ACTIVITY IN THE TEACHING OF SOCIAL 

INFORMATION (ERDEMLI EXAMPLE) 

 

Abstract 

Secondary school is a transition period in which concrete-to-abstract learning begins. Since 

the Social Studies course in this period is a course that contains abstract concepts, some 

concepts remain in the air in the student mind during this transition phase. Abstract concepts 
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are seen in almost all of the disciplines that make up Social Information. But there's a lot of 

history. Failure to embody abstract concepts in the history course can negatively affect the 

student's attitude towards the course, teacher and subject, as well as causing problems such as 

historical empathy, time and chronology in the student. There are many out-of-school activities 

and local historical elements that can help us prevent this situation and can be used in the 

teaching of historical elements. These activities can be outside the school, in the schoolyard 

and around the school. With these activities, the lesson is made more fun. Historical empathy 

is helped to perceive time and chronology; social participation becomes more active. In 

addition, the student's attitude towards the course changes positively and a noticeable increase 

in the student's success can be achieved by gaining different experiences. The research includes 

which units and achievements local historical elements are used in social studies teaching in 

the context of out-of-school activity. Historical elements located in Erdemli district of Mersin 

province have a very rich place in terms of the use of out-of-school activities. Out-of-school 

local historical elements that can be used in Erdemli are mentioned. In addition, the definition 

of Social Studies teaching, the definition of local history, the use of out-of-school activities in 

social studies teaching, its benefits and limitations, the benefits and limitations of local history 

teaching in Social Studies teaching, the considerations to be considered in teaching, the 

researches related to method-technique and activities were included and the effectiveness of 

local historical elements in social studies teaching was emphasized. The scanning model of the 

research is illustrative. In the study, the working group consisted of 6 Social Studies teachers 

who worked in 3 secondary schools in Erdemli district of Mersin province (Turkey). In the 

research, the "Interview Form" developed by the researcher for teachers was used as a data 

collection tool. The results of the interview were briefly mentioned. 

Keywords: Social Studies Teaching, Local Historical Elements, Out-of-School Activity. 

1. GİRİŞ 

Toplumda insanların varlığını devam ettirebilmesi için bazı bilgi, değer ve becerilere sahip 

olması geçmişten günümüze kadar bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu bilgi, beceri ve değerlere 

ulaşması da Sosyal Bilgiler dersi ile mümkündür. Bireylerin toplum içinde yerini edinmesinde 

Sosyal Bilgilerin yeri apayrı bir öneme sahiptir. İçerisinde barındırdığı farklı disiplinlerle bireyi 

hayata hazırlar. Bireyin sosyal, beşeri, ekonomik kısacası her alanda etkin bir vatandaş 

olmasında oldukça etkili bir derstir. İçeriğinde yer alan disiplinlere baktığımızda Tarih, 

Coğrafya, Siyaset, Hukuk, Sosyal Psikoloji, Sosyoloji, Ekonomi, Felsefe, Günümüz Dünya 

Sorunları, İletişim, Arkeoloji, Antropoloji, Sanat-Estetik ve Sosyal Bilgilerin Temelleri gibi 

sosyal ve beşeri konuların ağırlıklı olduğu disiplinleri görürüz. 

Sosyal bilgiler temelinde bireyi, çevreyi ve toplumu ele alan bir ortaokul dersidir. Milli Eğitim 

Bakanlığı’ da yer alan tanımı şu şekildedir: 

‘’ Bireyin toplumsal varoluşunu gerçekleştirebilmesine yardımcı olması amacıyla; tarih, 

coğrafya, felsefe, siyaset, hukuk gibi sosyal bilimleri ve vatandaşlık bilgisi konularını yansıtan, 

öğrenme alanlarının bir ünite ya da tema altında birleştirilmesini içeren, insanın sosyal ve fiziki 

çevresiyle etkileşiminin geçmiş, bugün ve gelecek bağlamında incelendiği, toplu öğretim 

anlayışından hareketle oluşturulmuş bir ilke ve ortaokul dersi olarak tanımlanmaktadır’’ (MEB 

Sosyal Bilgiler Öğretim Programı, 2005:2; Akt.  Ulutaş, 2018). 

Sosyal Bilgiler programının içerisinde Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel 

ilkelerine uygun 18 özel amaç, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine (TYÇ) uygun 27 beceri ve 18 

değer yer almaktadır (MEB Sosyal Bilgiler Öğretim Programı, 2018; Akt. Ulutaş, 2018). 

Sosyal Bilgiler dersinin verildiği yaş grubu 9-14’ tür. Bu dönemde verilen eğitim-öğretimler 

somuttan soyuta ilkesine göre verilmeye başlandığı için öğrenciler soyut kavramları zihninde 
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oturtmakta sorun yaşayabilmektedir. Kavramları öğretiminde yararlanabileceğimiz bazı 

materyallerin yanında,  etkinlik, yöntem-tekniklere ve stratejilere yön vererek soyut 

kavramların öğretimini ve kalıcılığını arttırabiliriz. Bu sayede öğrencilerin başarısını, derse 

karşı tutumunu ve hatta okula karşı tutumunu, bakış açısını olumlu yönde değiştirebiliriz.  

Sosyal Bilgilerin içeriği kalabalık, farklı disiplinlerden oluştuğu için soyut kavramlarla sıkça 

karşılaşırız. Fakat Tarih konularında daha çok karşılaşmaktayız. Bu araştırmada ele alacağımız 

konu da Yerel Tarihi Unsurların Sosyal Bilgiler Öğretiminde Okul Dışı Etkinliklerle 

kullanımının etkisini incelemektir. 

Sosyal Bilgiler Öğretimi 

Sosyal Bilgiler bireyi topluma ve hayata hazırlamak için bilgi, beceri ve değerlerden 

yararlanarak, bireyin okulda öğrendiklerini günlük hayatta kullanmasında yol gösteren bir 

ortaokul dersidir (Deveci, 2009, Gezici & Ergün, 2021). Sosyal Bilgiler öğretimi ise içeriğinde 

yer alan vatandaşlık-yansıtıcı düşünme-sosyal bilim gibi aktarımları kullanarak bireyi etkin, 

karar veren, eleştiren ve problem çözebilen bir birey olarak yetiştirmeyi 

amaçlamaktadır(Barth,1991, Demirtaş, 1997,akt. Öztürk, 1997; Akt. Gezici & Ergün, 2021). 

Sosyal bilgiler öğretiminde yerel tarih öğretiminde kazandırılan becerilere baktığımızda; 

somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa, açıklık, hazırbulunuşluk, öğrenciye 

görelik, aktivite ve hayata yakınlık ilkelerinin kazandırılmasında oldukça etkili bir öğretim 

olarak görürüz(Örten, 2008). 

Sosyal bilgiler öğretim programında yerel tarih öğretimi kültür ve miras, insanlar, yerler ve 

çevreler etkin vatandaşlık öğrenme alanları altında verilmektedir( Örten, 2008). 

Yerel Tarih, Yerel Tarih Unsurları, Faydaları ve Sınırlılıkları  

İçinde yaşadığımız toplum ve çevre bireyin bilişsel ve duygusal olarak rahatlığı için önemlidir. 

Bunu, bireyin ihtiyaçlarının farkında olan ve bu bilişsel ve zihinsel ihtiyaçları 

karşılayabilmesine olanak sağlayan toplumlarda görmemiz mümkündür(Safran, 2006: 201; 

Akt. Göç, 2008). 

Yerel tarih, ortak yaşam alanını paylaşan, belli zaman diliminde bir araya gelmiş bireylerin 

etkileşimi ve toplumsal gelişmelerini kapsayan bir kavramdır.  Öğrencilere yerel tarih 

öğretiminin faydası oldukça fazladır. Bireyde tarihsel gelişim ve empati sağlar, değişim ve 

sürekliliğin farkında varmasına yardımcı olur, tarihi alanları koruma fikri oluşturur, çevresine 

karşı manevi duygular geliştirmesine yardım eder, birinci elden bilgiye ulaştırır, aktif bir birey 

olmasını sağlar, geçmiş gelecek bağlatışı kurar, çevresini iyi tanıma fırsatı verir, merak 

duygusunu geliştirir ve dersi sevmesine yardımcı olur((Douch, 1972; Cook, 1970; Mays, 1974; 

Graham, 1988; Aktekin, 2004 Akt. Demircioğlu, 2005: 73-74; Akt. Göç, 2008). Yerel tarih 

öğretiminde sınırlılıklara baktığımızda uzun uğraşlar istemesi ve öğretmenlere büyük 

sorumluluklar yüklemesi sıkça karşılaşılan ve görüşme formunda da ifade edilen bir durumdur.  

Okul Dışı Etkinlik, Faydaları ve Sınırlılıkları 

Günümüzde yeni ilerlemeci yaklaşımla birlikte öğrencileri hayata hazırlamak, onlara aktif 

eğitimler sunarak yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlayan eğitimler verilmektedir. Bu eğitimler 

okul içinde olabileceği, okul bahçesinde ve okul dışında da olabilmektedir. Okul içinde yapılan 

eğitimler bireyin sosyalleşmesini daha çok sağlarken okul dışında verilen etkinlikler ve 

eğitimler bireyi hayata doğrudan veya dolaylı hazırlayarak öğrencinin günlük yaşamında 

öğrendiklerini somutlaştırmasını ve daha etkili bir eğitim almasını sağlamaktadır. Bu 

etkinliklerle bireyde bilgi, beceri ve somut davranışlar oluşmaktadır.  
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Okul dışı etkinliklerin başında; müzeler, sanal müzeler, eğitimi, tarihsel mekânlara geziler, 

tarihsel şehitlik, anıt ve mezarlıklar, resmi kurumlar, özel sektör kurumları, sivil toplum 

kuruluşları, sözlü tarih, yerel tarih, coğrafi alanlar, bilimsel etkinliklerin yapıldığı mekânlara 

yapılan geziler gelmektedir(Kızılhan, 2022). 

2018’de yapılan öğretim programlarındaki değişiklikler de bu doğrultuda ilerlemektedir. 2018 

Sosyal Bilgiler öğretim programında da bireyi topluma ve hayata hazırlamak esas alındığı için 

bireyi günlük hayatta kullanabileceği bilgiler sunulmuş, bireyi doğa, toplum ve çevre ile 

bütünleştirmek temele alınmıştır.  (Barr, Barth ve Shermis, 1977; NCSS; Akt. Kılınç, 2014). 

Öğretmenler okul dışı etkinliklerle sınıf içinde kazandırmakta zorlandıkları bilgileri okul 

dışında kazandırabilmektedirler. Ayrıca içeriğinde farklı ve soyut kavramların sıklıkla yer 

aldığı Sosyal Bilgiler dersi için okul dışı etkinliklerin önemi oldukça büyüktür. Çünkü birey 

okul dışında daha aktif olduğu için yani yaparak yaşayarak, farklı ortamda edindiği için bu 

bilgileri yıllar geçse de zihninde uzun süre tutabilecektir 

Okul dışı öğrenmenin olumlu yönleri oldukça fazladır biraz bunlardan bahsetmek gerekirse; 

bireyi hayata aktif bir şekilde hazırlar, konuyu somutlaştırır, kalıcı bilgiler edinmeyi sağlar,  

öğrencilerde süreklilik, değişim ve sürekliliği algılama gibi becerilerin kazandırılmasına 

yardımcı olur, zihinsel öğrenmelerin yanında psikomotor ve duyuşsal öğrenmeyi artırır, 

gelecekte öğrenilecek bilgiler için hazırbulunuşluk temelinin sağlam atılmasına yardımcı olur, 

bireyde analitik düşünme, problem çözme, tarihsel düşünme ve mekânı algılama gibi 

becerilerin gelişmesine yardımcı olur(Eshach, 2007; Akt. Seyhan, 2020). 

Günümüzde baktığımızda öğretmenler tanıma dayalı kavramları öğretirken okul dışı 

etkinlikleri çok az kullanmakta ya da hiç kullanmamaktadırlar. Bunun sebebi olarak öğretimin 

yetişmeyeceği düşüncesi ve sorumluluk almaktan kaçınmaları başta gelmektedir(Lee, 2005; 

Eshach, 2007; Türkmen, 2010; Bozdoğan, 2012; Tatar ve Bağrıyanık, 2012; Meydan ve Akkuş, 

2014; akt. Seyhan, 2020).  

Erdemli Yerel Tarih Unsurları 

Erdemli, Mersin iline yaklaşık 35 km batısında Akdeniz’e kıyısı olan bir ilçedir. Erdemli yerel 

tarih bakımından oldukça zengin bir ilçedir. Yerel tarihinde Osmanlı, Anadolu Selçuklu, 

Emevi, Abbasi ve Helenistik dönemleri görmüş yaşamış ve tarihini oluşturmuştur.  

(Erdem,2017) Erdemli ilçesinin kurulduğu yeri şu şekilde tasvir etmektedir: İlkçağlarda 

Erdemli’nin adı Kilikya olarak bilinmektedir ve Alata Çayı’nın ikiye ayırdığı bir bölgeyi 

kapsadığını ifade etmiştir.   

Yerel tarihi unsurlar olarak bu çalışmada ağırlıklı olarak tarihi mekânlara yer verilmiştir. 

Erdemli ilçesinde yer alan yerel tarihi unsurlar şu şekildedir: 

1. Ayaş Ören Yeri, 

2. Lamas Kanyonu, 

3. Lamas Kalesi, 

4. Lamas Şelalesi, 

5. Köşkerli Ören 

Yeri, 

6. Akkale, 

7. Tapureli Ören 

Yeri, 

8. Çanakçı Kaya 

Mezarları, 

9. Çatıören Ören 

Yeri, 

10. Hacı Ömerli Ören 

Yeri, 

11. Devecili, 

12. İmirzeli Ören 

Yeri, 

13. Kabaçam, 

14. Batı Sandal 

Kilisesi, 

15. Kanlıdivane, 

16. Sarıkaya, 

17. Hıdırlı Kale Ören 

Yeri, 

18. Kaleboynu Kalesi, 

19. Hayrat Ören Yeri, 

20. Şamlı Göl, 

21. Üç Ayak Ören 

Yeri, 

22. Serdegöl Kaya 

Mezarları, 

23. Dibi Sulu Kule, 

24. Yel Kale, 

25. Kız Kalesi, 

26. Yalama Kulesi, 

27. Şaar, 

28. Yanıkhan Ören 

Yeri, 



Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar I 

251 

 

29. Metruk Kale, 

30. Paşa Türbesi, 

31. Kale Yakası Ören 

Yeri, 

32. Deniz İneği Fosili, 

33. Öküzlü Ören Yeri, 

34. Hisarın Kale, 

35. Gücük Kalesi, 

36. Pirince Kalesi, 

37. Su Kemerleri, 

38. Hüsametli Hisar 

Kale, 

39. Gömeç Kalesi, 

40. Dağlı Kalesi, 

41. Kösbucağı 

Mahallesi 

Kalıntıları, 

42. Kösbucağı 

Şelalesi, 

43. Yeniyurt Kalesi ve 

Ören Yeri, 

44. Saray Kule Ören 

Yeri, 

45. Arslanlı Taş 

Köprü, 

46. Koramşalı Ören 

Yeri, 

47. Koramşalı Şelalesi 

(Saklı Şelalesi), 

48. Elvanlı Şelalesi, 

49. Doğan Şelalesi, 

50. Güzeloluk Cami 

ve Çeşmesi, 

51. Erdemli Yörük 

Müzesi. 

52. Adam Kayalar,  

 

 

Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi’nden alınan Erdemli Belediyesi Kültür Yayınları’ndan 

alınan ilgilere göre yerel tarihi unsurlar yukarıda belirtilmiştir.  Bu yerel tarihi unsurlardan 

görüşme anketi uygulanan öğretmenler tarafından en çok tercih edilenler ise şu şekildedir: Kız 

Kalesi, Kanlı Divane, Ayaş Antik Tiyatrosu, Adam Kayalar’dır. Kanlıdivane’ Antik ve 

Helenistik dönemlere ait yapılar bulunmaktadır. Erdemli Yörük Müzesi’nde Erdemli halkının 

kullanmış olduğu tarihi eşyalar sergilenmektedir. Kız Kalesi Bizans ve Roma Dönemine ait bir 

eserdir ve hikâyesi ile meşhurdur. Ayaş’ta ise Antik Döneme ait eserler yer almaktadır. Sadece 

bu bilgilerden Sosyal Bilgiler öğretiminde Erdemli yerel tarihi unsurların derste kullanılmaya 

oldukça faydalı ve uygun olduğu bilgisine ulaşabilmekteyiz(Erdem,2017). 

1.1. Araştırmanın Önemi  

Günümüzde eğitim sisteminde yapılandırmacı yaklaşımla eğitim öğretim hayatında bireyin 

aktif olması özellikle vurgulanmaktadır. Bireyi hayata ve topluma hazırlamak için etkinliklerle 

birey aktif hale getirilmelidir. Bu aktifleşmeyi okul dışı etkinlik bağlamında da 

yapabilmekteyiz. Bu araştırmada da Sosyal Bilgiler öğretiminde yerel tarihi unsurların okul dışı 

etkinlikler bağlamındaki önemi vurgulanmak istenmiştir. Sosyal Bilgiler öğretmenlerine 

uygulanan görüşme formu ve yapılan literatür araştırmaları ile okul dışı etkinlik bağlamında 

yerel tarih unsurlarının kullanımı hakkında bilgilere ulaşılmıştır.  

1.2. Araştırmanın Problemi 

Yapılandırmacı yaklaşımın ve günümüz eğitim sisteminin gerektirdiği etkinlikleri uygulamanın 

öğrencinin eğitimi ve öğretimi için ne derece büyük faydalar sağladığı bilinmektedir. Sadece 

sınıf içinde değil sınıf dışında da bireyin öğrenimi için birçok etkinlikler mevcuttur. Erdemli 

ilçesinde de okul dışı etkinlik adına gerçekleştirilecek bir sürü mekan bulunmaktadır. Böylesine 

zengin bir yerel tarihe sahip olan ilçenin Sosyal Bilgiler öğretmenleri açısından ne derece 

bilinip kullanıldığı bilgisine ulaşarak bu etkinliklerin eğitimde etkililiğini görmek bize yeni 

etkinliklerin yolunu açacaktır.  Bu araştırmanın problemi; sosyal bilgiler öğretmenlerinin 

Erdemli ilçesinde bulunan yerel tarihi unsurları etkili kullanıp kullanmadıklarının bilgisine 

ulaşarak, yerel tarihi unsurların yanında okul dışı etkinliklerin önemini de fark ettirmek 

olmuştur.  

1.3. Araştırmanın Amacı 

Günümüzde eğitim sisteminde uygulanan değişikliklerle okul dışı etkinlik bağlamında yerel 

tarihi unsurlar hakkında Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin etkinlik düzenleyip düzenlemedikleri 

bilgisine ulaşmak. Ayrıca bu etkinliklerin öğrencilerin başarısına etkisi olup olmadığı bilgisine 

ulaşmak ve okul dışı etkinliklerin Sosyal Bilgiler dersindeki önemine ulaşmak amaçlanmıştır. 
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Sosyal Bilgiler öğretiminde yerel tarihi unsurların etkililiği vurgulanmak istenmiştir.  Mersin 

ilinin Erdemli ilçesinde bulunan Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin Erdemli ilçesinde bulunan 

yerel tarihi unsurlar hakkında bilgi sahibi olup olmadıklarını tespit ederek bu unsurlardan okul 

dışı etkinlik bağlamında Sosyal Bilgiler öğretiminde faydalanıp faydalanmadıkları bilisine 

ulaşmak istenmiştir. Ayrıca Sosyal Bilgiler öğretiminde okul dışı etkinliklerin kullanımının 

öğrenci başarısına etkisi olup olmadığı bilgisine ulaşmak amaçlanmıştır.  

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Deseni 

Sosyal Bilgiler öğretiminde yerel tarihi unsurların okul dışı öğrenme durumlarını ölçmek için 

Nitel bir yöntem olan ‘’Görüşme Formu’’  hazırlanmıştır. Çalışma betimsel bir çalışmadır. 

Çalışmada veri toplama aracı olarak 5 maddeden oluşan, araştırmacı tarafından geliştirilen 

görüşme tekniği kullanılmıştır. 

2.2. Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak öğretmenlere yönelik araştırmacı tarafından geliştirilen ‘’Görüşme 

Formu’’ kullanılmıştır. Görüşme Formu dijital ortamda hazırlanmış ve uygulanmıştır. Sorular 

açık bir şekilde hazırlanmış ve öğrenilmek istenilen bilgiler doğrudan sorulmuştur. Gönüllülük 

esasına bağlı olarak cevaplandırmaları istenmiştir. İsim gibi kişisel nitelik belirleyici bilgilere 

yer verilmemiştir. 

2.3. Araştırma Grubu 

Araştırmada çalışma grubu Mersin İlinin Erdemli ilçesinde 3 ortaokulda (2021-2022) yılları 

arasında görev yapan 6 Sosyal Bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Evreni oluşturan Sosyal 

Bilgiler öğretmenlerinin 4’ü erkek 2’si kadındır. Araştırmacı tarafından çalışma grubunda yer 

alan öğretmenlerle görüşülerek araştırma hakkında bilgi verilmiş ve kişisel bilgilerin gizli 

tutulacağı belirtilmiştir. Gönüllülük esasına bağlı kalarak görüşmeyi kabul eden öğretmenlere 

dijital ortam üzerinden görüşme anketi gönderilmiştir. Ayrıca Erdemli kültür merkezi ile 

görüşerek Erdemli tarihini içeren kaynaklara ulaşılmıştır.  

2.4. Verilerin Toplanması 

Araştırmada belirlenen sosyal bilgiler öğretmenleri ile yüz yüze görüşme anketini uygulama 

fırsatı sağlanmıştır. Görüşme anketindeki sorular gayet açık ve net sorular içerdiği için herhangi 

bir problem yaşanmamıştır. Ayrıca görüşme anketi dijital ortam üzerinden gönüllülük esasına 

bağlı uygulanmıştır. Görüşme formuna katılan öğretmenlerin kişisel bilgileri gizli tutulmuştur.  

2.5. Verilerin Analizi 

Sosyal bilgiler öğretmenleriyle yapılan görüşmeler sonucunda toplanan verilerin 

yorumlanmasında betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Bulgulardan elde edilen bilgileri belli 

soru dağılımına göre açık ve özet bir biçimde betimlemek ve yorumlamaktır(Yıldırım & 

Şimşek, 2008).  

3. BULGULAR 

Öğretmenlerin görüşlerinden ve yapılan araştırmalara bakılarak bir sonuca ulaşılmıştır. Sosyal 

Bilgiler öğretiminde yerel tarihi unsurların öğretiminde kullanılması yakından uzağa ilkesinin 

uygulanmasına öğrencinin yakın çevresinde bulunan tarihi unsurlara ve tarihi geçmişine ait 

bilgilere sahip olmasının yanında, öğrencilerin aktif katılımını sağlayarak, bakış açısını 

değiştirip, farkındalığı artırdığını, konu ile ilgili yapılan gezi türü etkinlikler öğrenmede daha 

etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Görüşme sonrası verilerin analizi yapılmış ve görüşlerin 

bazılarına yer verilmiştir.  
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1. Sosyal Bilgiler dersinde soyut kavramların ağırlıklı olarak kullanıldığı disiplin var mı, 

varsa hangisi veya hangileri? 

 

‘’8.sinif T.C.İnkılap tarihi programındaki Atatürkçülük konuları, 7. Sınıf sosyal bilgiler 

programındaki 6.unitede yer alan demokrasi konuları’’ 

‘’5.sınıflarda yönetim birimleri 6..sınıflarda coğrafi konum’’ 

‘’Var Demokrasi ile ilgili konular’’ 

‘’Evet yönetimle ilgili konular ve coğrafi kavramlar’’ 

‘’İnkılap tarihi konuları’’ 

‘’demokrasi ve yönetim konuları’’ 

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinde soyut kavramların ağırlıklı olarak 

kullanıldığı disiplin var mı sorusuna tüm katılımcılar tarafından evet cevabı verilmiş bunun 

yanında benzer konu ve ünitelerden örnekler verilmiştir. Toplam 6 sosyal bilgiler 

öğretmenlerinin cevapları sırası ile doğrudan belirtilmiştir.  

2. Sosyal Bilgiler dersinde yerel tarihi unsurların öğretiminde kullandığınız okul dışı 

etkinlikler nelerdir? 

‘’Arkeolojik kazı alanına gezi düzenlendi.’’ 

‘’Çevrede bulunan Tarihi mekanlar’’ 

‘’Gezi gözlem ve inceleme’’ 

‘’Gezi’’ 

‘’Tarihi mekanlara gezi düzenlenebilir’’ 

‘’gezi, gözlem, araştırma-inceleme, kazı ‘’ 

Sosyal bilgiler dersinde yerel tarihi unsurların öğretimde okul dışı etkinlik olarak nasıl 

kullandıkları sorusuna öğretmenlerin hepsi gezi cevabını ortak vermişler. İki öğretmen 

araştırma inceleme kazı gibi etkinlikler de yaptırdıklarını belirtmişlerdir.  

3. Sosyal Bilgiler dersinde okul dışı etkinlik bağlamında Erdemli ilçesinde 

kullanılabilecek yerel tarihi unsurlar hakkında bilgi veriniz. 

‘’İlk çağ uygarlıkları konularında Ayaş Mahallesi'ndeki arkeolojik kazı alanı ögrencilere 

gezdirilip tanıtılabilir.’’ 

‘’Kızkalesi Kanlıdivane Ayaş Antik Tiyatrosu’’ 

‘’Ayaş Antik Tiyatrosu Adam Kayalar Kanlıdivane’’ 

‘’kız kalesi, müze, kanlıdivane’’ 

‘’Ayaş, Kanlıdivane’’ 

‘’Ayaş, Kanlıdivane, Adam Kayalar…’’ 

Sosyal bilgiler öğretmenlerine okul dışı etkinlik bağlamında Erdemli ilçesinde 

kullanabilecekleri yerel tarihi unsurlar hakkında fikirleri sorulmuştur. 5 katılımcının ortak 

cevabı Ayaş Antik Tiyatrosu olmuştur. Bunun yanında Kız Kalesi, Kanlıdivane, Adam Kayalar, 

Arkeoloji kazı alanları gibi cevaplar da vermişlerdir. Öğretmenlerin en çok bilinen yerel tarihi 

mekânlar hakkında bilgilere sahip oldukları görülmüştür.  
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4. Okul dışı etkinlik bağlamında Erdemli’ de yapmış olduğunuz etkinlik var mı, varsa 

açıklayınız. 

‘’Ayaş Mahallesi'ndeki Elusa antik kenti arkeolojik alanına gezi düzenledim.’’ 

‘’Bu öğretim yılında yok ancak daha önce Yanıkhan Ören Yeri Erdemli Yörük Müzesi ODTÜ 

Deniz Bilimleri Enstitüsü gezileri düzenledim’’ 

‘’Yok’’ 

‘’Yapmadım’’ 

‘’Kız kalesi, Ayaş, Kanlıdivane’ye götürdüm’’ 

‘’yörük müzesi gezi düzenlemiştim’’ 

Öğretmenlere okul dışı etkinlik bağlamında Erdemli’ de yapmış olduğunuz etkinlik var mı 

sorusuna katılımcılardan iki kişi hariç diğerlerinden evet cevabı gelmiştir. Diğer 4 katılımcı 

Ayaş Elusa Antik kenti, Kız Kalesi, Kanlıdivane, Yörük Müzesi, Yanıkhan Ören Yeri, Deniz 

Bilimleri Enstitüsü’ne geziler düzenlediklerini belirtmişlerdir. 4 öğretmenin okul dışı etkinlikte 

aktif olduğu görülmüştür. 

5. Okul dışı etkinliklerin öğrenci başarısına etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? 

‘’Okul dışı etkinlikler konuların öğrenilmesinde oldukça etkili olduğunu düşünüyorum .’’ 

‘’Öğrencilerin bakış açısı değişiyor farkındalık artıyor’’ 

‘’Konu ile ilgili yapılan gezi türü etkinlikler öğrenmede daha etkili olduğunu düşünüyorum’’ 

‘’öğrenci daha aktif oluyor, daha iyi öğrenme fırsatı oluyor’’ 

‘’eğlenerek öğreniyorlar.’’ 

‘’etkin katılım oluyor, daha iyi öğreniyorlar’’ 

Katılımcılara okul dışı etkinliklerin öğrenci başarısına etkisi sorulduğunda ortak cevap 

öğrencilerin daha aktif olduğu, eğlenerek öğrendikleri belirtilmiştir. Genel olarak okul dışı 

etkinlikler için olumlu düşünceler ifade etmişler, farkındalığın arttığını belirtmişlerdir. 

6. Anket formundaki sorular dışında eklemek istediklerinizi yazınız. 

‘’Yok’’ 

‘’Okul dışı etkinlikler düzenlemek için gereken formaliteler azaltılmalıdır.’’ 

‘’Yok’’ 

Görüşme dışında eklemek istedikleri bir konu olup olamadığı ile ilgili soruya iki katılımcı yok 

bir katılımcı ‘’Okul dışı etkinlikler düzenlemek için gereken formaliteler azaltılmalıdır.’’ 

Şeklinde bir cevap vermişler diğer 3 kişi cevaplamamıştır. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Eğitim öğretimde yapılandırmacı yaklaşımla birlikte öğrenciler daha aktif hale getirilmiştir. 

Öğrenci merkezdedir. Yaparak yaşayarak öğrenmelerle bilgiler zihinde daha kalıcı hale 

getirildiği için bazı etkinliklerle tamamlanmaya çalışılmıştır. Bu etkinlikler sınıf içinde, okulda, 

okul bahçesinde olabileceği gibi okul dışında da uygulanmaktadır. Bu etkinlikler ile öğrencinin 

derse karşı tutumu başta olmak üzere katılımı, başarısı ve öğrenmesindeki kalıcılığı da gözle 

görülür şekilde artmaktadır. Okul dışı etkinlikler her ne kadar büyük sorumluluklar gerektirse 

de öğretmenler okul dışı etkinliklerin verimliliğinin farkındadır. Okul dışı etkinlik bağlamında 

yerel tarih unsurlarının öğretilmesi de bireye daha bilinen, tanıdık örnekler sunar. Bu sayede 

bireye kazandırılmak istenen becerilerin verilmesinde yakından uzağa, bilinenden bilinmeyene 
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gibi ilkeleri kullanmamıza yardımcı olur. Birey çevresindeki somut varlıklara şahitlik ederek 

soyut öğretimin sıcağı sıcağına başlamış olan ortaokul düzeyinde soyut kavramların veya 

konuları zihninde daha sağlam yer edinmesini sağlamış olur. Araştırmada da Erdemli ilçesinde 

yerel tarihi unsurlar hakkında bir çalışma yapılmıştır. İlçe yerel tarih unsuru bakımından 

oldukça zengindir. Erdemli kültür merkezinden alınan kaynaklar doğrultusunda ulaşılan 

toplamda 52 adet yerel tarihi alan mevcuttur. Bu kaynaklara Erdemli ilçesinde görev yapan 

öğretmenlerin ne kadar haberdar olup olmadığı ve bu bölgelere okul dışı etkinlik düzenleyip 

düzenlemediği bilgisine ulaşmak için hazırlanan görüşme formu 6 sosyal bilgiler öğretmenine 

gönüllülük esasına bağlı kalınarak uygulanmıştır. Formda kişisel bilgiler gizli tutulmuştur. 

Uygulanan forma verilen cevaplar doğrultusunda öğretmenlerin Erdemli ilçesinde bulunan 

yerel tarihi unsurlar hakkında bilgi sahibi oldukları görülmüştür. Ayrıca okul dışı etkinliklerin 

hem sosyal bilgiler dersinde yer alan soyut kavramların, konuların öğretilmesinde hem de 

öğrencinin katılımında verim sağladığı öğretmenler tarafından belirtilmiştir. Öğrenciler okul 

dışı etkinliklerle toplumla iç içe girecek, araştırma yapma, tarihsel empati, eleştirel düşünme 

gibi becerilere sahip olması sağlanacaktır.  Bireyde merak uyandıracak, birlikte çalışma, 

sorumluluk alabilme ve en önemlisi yaparak yaşayarak öğrenme sağlayacağı için daha aktif bir 

birey olabilecektir. Yapılan araştırmalardan, literatür taramalarından ve öğretmenlere 

uygulanan görüşme formundan da anlaşıldığı üzere öğretimde hem yerel tarih unsurlarının hem 

de okul dışı etkinliklere önem verilmesi oldukça önemlidir. 

ÖNERİLER  

Sosyal bilgiler dersinde yerel tarih ve okul dışı etkinliklerin önemi büyüktür. Bireye tarihsel 

empati, çevresini tanıma, eleştirel düşünme, araştırma inceleme, günlük hayatla okulda 

öğrendiklerini bağdaştırabilme gibi bir çok beceri kazandırmaktadır.  Öğretmenler bu durumun 

farkındadır. Hem etkinlik hem gezi gözlemlerle birey daha yetkin ve sosyal bir kişilik 

oluşturabilecektir. Bazı öğretmenler sorumluluk almaktan kaçınmaktadır. Çünkü ağır 

sorumluluk gerektiren etkinlikler de içeren okul dışı etkinlikleri hakkında öğretmenlere hizmet 

içi eğitim verilebilir. Yerel tarih unsurları hakkında seminerler düzenlenerek öğretmenlerin 

kültür seviyesi artırılabilir. Yerel tarih açısından gelişmemiş bölgelere sanal müze gibi 

etkinliklerle bu açık kapatılabilir. Öğretmenler okul dışı etkinliklere daha çok teşvik dilebilir. 

Öğrenciler için ulaşımı sorun oluşturabilecek mekânlar için belgeseller ile bu açık kapatılabilir.  
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ORTAOKULLARDA DİNLEME ÇALIŞMALARINDA YÜZ YÜZE 

EĞİTİM İLE UZAKTAN EĞİTİMİN BAŞARI VE KALICILIK 

YÖNÜNDEN ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Osman YAKIŞAN, Murat ATEŞ 

 

Özet 

Araştırmada, ortaokullardaki Türkçe derslerinde gerçekleştirilen dinleme etkinliklerinde yüz 

yüze eğitimin öğrenci başarısına ve öğrenmenin kalıcılığına olan etkisini incelemek 

amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda “Ortaokullarda Türkçe dersinde yüz yüze yapılan 

dinleme çalışmalarıyla uzaktan yapılan dinleme çalışmaları arasında öğrenci başarısı ve 

kalıcılık yönünden anlamlı bir fark var mıdır?” sorusu araştırmanın problem cümlesini 

oluşturmaktadır. Araştırmanın yöntemi olarak öğrenci başarısını tespit etmek için ön test son 

test kontrol gruplu deneysel desen uygulanmıştır.  

Çalışmanın uygulama süreci için MEB 8. sınıf müfredatında da olan “Uzay Giysileri” adlı 

dinleme metni seçilmiştir. Metne bağlı 30 çoktan seçmeli soru hazırlanarak dört farklı okuldan 

130 8. sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Uygulanan testin ayırt edicilik ve güçlük analizi 

yapılmış ve yapılan analizler sonucunda madde güçlüğü (pj) 0,40 ile 0,60 arasındaki ve 

ayırıcılık gücü (rpb) 0,30’un üzerindeki maddelerden oluşan 15 soruluk bir başarı testi elde 

edilmiştir.  

Araştırmanın çalışma grubunu Konya ilinde bir ortaokulda bulunan 8. sınıf öğrencileri 

oluşturmaktadır. Rastgele yapılan atama sonucunda 8/A sınıfı deney grubu, 8/B sınıfı ise 

kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Deney grubuna ilgili dinleme etkinliği yüz yüze kontrol 

grubuna ise uzaktan uygulanmıştır.  

Araştırmanın uygulama süreci 6 hafta sürmüştür. Uygulamaya başlamadan önce tasarlanan 

başarı testi gruplara ön test olarak uygulanmış, dinleme etkinlikleri sınıflarda işlendikten sonra 

da son test olarak tekrar uygulanmıştır. Başarı testi gruplara son test olarak uygulandıktan iki 

hafta sonra ise aynı başarı testi kalıcılığı ölçmek için tekrar uygulanmıştır. SPSS 26.0 programı 

aracılığıyla yapılan analizler sonucunda yüz yüze yapılan dinleme çalışmalarının uzaktan 

yapılan dinleme çalışmalarına göre hem öğrenci başarısında hem de öğrenmenin kalıcılığında 

anlamlı düzeyde farklı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Dinleme, uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim 

 

COMPARISON OF THE EFFECTS OF FACE-TO-FACE EDUCATION 

AND DISTANCE EDUCATION ON SUCCESS AND SUSTAINABILITY 

IN LISTENING STUDIES IN SECONDARY SCHOOLS 

 

Abstract 

In the study, it was aimed to examine the effect of face-to-face education on student success and 

permanence of learning in listening activities carried out in Turkish lessons in secondary 

schools. In line with this purpose, “Is there a significant difference between the listening studies 

conducted through face-to-face education and the listening studies conducted through distance 

education in Turkish lessons in secondary schools in terms of student success and 

permanence?” The question constitutes the problem sentence of the research. As the method of 
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the research, the experimental method with pre-test post-test control group was applied to 

determine student success. 

For the application process of the study, the listening text called “Space Clothes”, which is 

also in the 8th grade curriculum of the Ministry of Education, was chosen. 30 multiple-choice 

questions related to the text were prepared and applied to 130 8th grade students from four 

different schools. Discrimination and difficulty analysis of the applied test was carried out, and 

as a result of the analyzes, an achievement test consisting of 15 questions consisting of items 

with item difficulty (pj) between 0,40 and 0,60 and with a discrimination power (rpd) above 

0,30 was obtained. 

The study group of the research consists of 8th grade students in a secondary school in Konya. 

As a result of the random assignment, 8/A class was determined as the experimental group and 

8/B class was determined as the control group. The relevant listening activity was applied to 

the experimental group thtough face-to-face education and to the control group through 

distance education. 

The implementation process of the research lasted for 6 weeks. The achievement test designed 

before starting the application was applied to the groups as a pre-test, and after the listening 

activities were processed in the classrooms it was applied again as a post-test. Two weeks after 

the achievement test was applied to the groups as a post-test, the same achievement test was 

applied again to measure permanence. As a result of the analyzes made through the SPSS 26.0 

program, it was concluded that listening studies conducted through face-to-face education were 

significantly different in both student success and permanence of learning compared to listening 

studies conducted through distance education. 

Keywords: Distance learning, face-to face education, listening 

GİRİŞ 

Dilin kapsamının ne olduğu ve bireyler için neden bu derece değerli olduğu yıllar boyunca hep 

tartışılmıştır. Ancak gerçek şu ki, “dil, insan toplulukları arasında bin yıllar boyunca gelişerek 

meydana gelmiş sosyal bir kurumdur (Banguoğlu, 2007:9).” Yani dilin ortaya çıkması ve 

yayılması bir anda olan bir iş olmadığı gibi insanlar arasında iletişimi sağlama gücünü 

kazanması da bir anda olmamıştır. Buna bağlı olarak, “dil, kişiler arası iletişimi sağlayan en 

önemli iletişim araçlarından biridir (Yılmaz, 2014:1)”  diyebiliriz. 

Dilin bu mahiyetinden yola çıkarak ana dilden de bahsetmek gerekir. “Bireyin ana dil ile 

tanışması anne karnında başlar (Güney ve Aytan, 2013:3).” Anne karnında başlayan ana dil 

“bireyin dünyaya gelişinden itibaren onu çevreleyerek, yakın ve uzak çevresiyle iletişimini 

sağlayarak, hayatının tüm dönemlerinde onunla birlikte olacaktır (Güney ve Aytan, 2013:1).” 

Hayatımızın bütün aşamasında bizimle beraber olacak ana dilin farkında olmak, ona sahip 

çıkmak ve gelişmesi için çabalamak gerekir. Bunu sağlamanın en kolay yolu da bireylere tam 

ve doğru bir Türkçe öğretimi vermekten geçer. Çünkü, “Türkçe öğretiminde amaç Türkçeyi 

doğru, güzel ve etkili öğretmek, Türkçenin giderek gelişmesini, yayılmasını ve gelecek nesillere 

aktarılmasını sağlamaktır (Güneş, 2014:2).” 

Ana dilimiz olan Türkçeyi doğru, güzel ve etkili öğretmeyi amaç edinen Türkçe öğretimi dört 

temel beceri üzerine kurulmuş bir alandır. Türkçe öğretiminin bu dört temel becerisi okuma, 

konuşma, yazma ve dinlemedir. Bu becerileri yeterli seviyede kazanmış öğrenci Türkçe 

dersinde kazanımları amacına uygun şekilde edinmiş kabul edilir. 

Türkçe öğretiminin bu dört temel becerisinden uygulanması en zor olanı dinleme becerisidir. 

Dinleme becerisinin ne olduğuna geçmeden önce dinlemenin ne olduğuna bakılması gerekir. 

“Dinleme, konuşan kişinin vermek istediği mesajı pürüzsüz olarak anlayabilme ve söz konusu 
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uyarana karşı tepkide bulunabilme etkinliğidir (Demirel, 1999:33).” Bir başka ifadeye göre ise 

dinleme, “dinleyicinin önce söylenenlerle, sonra söylenenler arasında bağlantı kurma ve 

iletişim içindeki işlevini anlama yeteneğidir (Temur, 2001:61).” 

Dinlemenin yukarıdaki tanımlarına göre Türkçe öğretiminde dinleme becerisini kazanmış bir 

öğrenciden söylenileni ya da dinlediğini net ve pürüzsüz şekilde anlayabilmesi ve anladığını da 

yorumlayabilmesi beklenir. Bu beceriyi kazandırmak dinleyicilerin dikkatinin kolay 

dağılabilmesi, konunun dinleyicinin ilgisini çekmemesi gibi bazı gerekçelerden dolayı diğer 

becerileri kazandırmaya göre daha zor olabilmektedir. Bu zorluğu ortadan kaldırmanın en doğru 

yolu dinleme etkinliklerinde uygulanan yöntem, teknik ve stratejilerdir. 

Covid-19’un hayatımıza girmesiyle beraber derslerde uygulanan yöntem, teknik ve strateji 

konusu daha çok gündeme gelmeye başlamıştır. Çünkü bu süreçte okullarda yüz yüze eğitime 

ara verilmiş ve daha önceden de varlığı bilinen ama nadir uygulanan uzaktan eğitim sürecine 

daha etkin olarak geçilmiştir. Uzaktan eğitimin Türkçe öğretimi üzerindeki etkilerinden 

bahsetmeden önce uzaktan eğitimin ne olduğunu bilmek gerekir. 

 Uzaktan eğitim, “zaman ve mekândan bağımsız olarak bilgi ve iletişim teknolojisi araç ve 

gereçlerinden faydalanarak gerçekleştirilen ekonomik ve etkileşimli bir eğitim modelidir 

(Gökçe, 2008:2).” Bir başka tanıma göre ise uzaktan eğitim, “öğrenme ve öğretme sürecinde 

öğrenci ve öğreticinin farklı mekânlarda olduğu, taraflara yer, zaman ve mekân bakımından 

bireysellik, esneklik ve bağımsızlık imkânı sağlayan sistematik bir eğitim şeklidir (Uşun, 

2006:11).” 

Yukarıdaki tanımlarda da ifade edildiği gibi uzaktan eğitim hem öğrencilerin birbirinden 

bağımsız hem de etkileşimli oldukları bir eğitim modelidir. Bu modelin verimli bir şekilde 

kullanılmasında öğretmenlere de çok büyük görevler düşmektedir. “Öğretmen, bilgi 

teknolojileri konusunda çok iyi yetişmek zorundadır. Çok hızlı bir bilgi üretimi karşısında 

öğretmenin sürekli olarak bilgilerini güncellemesi gerekir (Ünalan, 1999:256-257).” Ancak bu 

şekilde öğretmen kendini gelişen ve değişen eğitim öğretim sürecinin içinde tutabilir. 

Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlere büyük sorumluluklar düşmekle beraber gerçekleştirilen 

uygulamaların konu ölçeğinde ne derece yararlı olduğu sorusu hep tartışma konusu olmuştur 

(Karakuş vd., 2021; Metin vd., 2021). Bu konuda bazı araştırmalarda uzaktan eğitimin yüz yüze 

eğitime göre öğrenci başarısında daha etkili olduğu sonucu bulunsa da (Refae vd., 2021) bazı 

araştırmacılar da yüz yüze eğitimin öğrenci başarısında uzaktan eğitime göre daha etkili 

olduğunu tespit etmişlerdir (Aydın, 2021; Bayram vd., 2021). Öğrenci başarısını etkileme 

konusunda araştırmacılar arasında anlaşmazlık olan bu iki yöntemin verimliliğini okulun ve 

okul idaresinin hazırbulunuşluğu (Asio ve Bayucca, 2021), öğretmenlerin bu farklı yöntemleri 

uygulamadaki başarısı (Rutherford vd., 2021), aile bireylerinin eğitim düzeyi (Datt ve Singh, 

2021), öğrencilerin sorumluluk alma kabiliyeti (Todri vd., 2021), öğrenci motivasyonu (Tuncer, 

2021) gibi çeşitli ölçütlere bağlayan araştırmalar da olmuştur. 

Türkçe öğretimi için de uygulanması en zor etkinlikler (Kocaadam, 2011) olarak bakılan 

dinleme etkinliklerinin uzaktan eğitim modeliyle ne derece başarıya ulaştığı sorusu ilk olarak 

akla gelmektedir. Bu sorudan yola çıkılarak çalışmanın problem cümlesi, “Ortaokullarda 

Türkçe dersinde yüz yüze eğitim yoluyla yapılan dinleme çalışmalarıyla uzaktan eğitim yoluyla 

yapılan dinleme çalışmaları arasında öğrenci başarısı ve kalıcılık yönünden anlamlı bir fark var 

mıdır?” şeklinde ifade edilebilir. 

Araştırmanın problem cümlesini ifade eden bu sorudan yola çıkılarak araştırmanın amacı, 

ortaokullarda Türkçe dersinde dinleme çalışmalarında yüz yüze yapılan öğretimin uzaktan 

gerçekleştirilen öğretimle karşılaştırıldığında akademik başarıya ve kalıcılığa etkisini 

incelemektir, denilebilir. Bu amaca yönelik olarak çalışmanın alt amaçları ise şunlardır: 
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1. Yüz yüze dinleme çalışması yapılan grupla uzaktan dinleme çalışması yapılan grubun 

dinlediğini anlama ön test sonuçları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

2. Yüz yüze dinleme çalışması yapılan grubun ön test puanları ile son test puanları arasında 

anlamlı bir fark var mıdır? 

3. Uzaktan dinleme çalışması yapılan grubun dinlediğini anlama başarısı ön test puanları ile 

son test puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

4. Yüz yüze dinleme çalışması yapılan grupla uzaktan dinleme çalışması yapılan grubun son 

test puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

5. Yüz yüze dinleme çalışması yapılan grubun kalıcılık testi puanları ile dinlediğini anlama son 

test puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

6. Uzaktan dinlediğini anlama çalışması yapılan grubun kalıcılık testi puanları ile son test 

puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmada kullanılan modele, araştırmanın çalışma grubuna, veri toplama 

sürecine, veri toplamada kullanılan araçlara, verilerin çözümlenmesi sürecinde yararlanılan 

tekniklere ve araştırmanın yürütülme sürecine yer verilmiştir. 

Araştırmanın Modeli 

Araştırma, Ön-Test Son-Test Kontrol Gruplu Deneysel Desende gerçekleştirilmiştir. “Bu 

desende bireyler, nesneler, olgular istenmedik değişkenler açısından denkleştirilmiş ve gruplara 

şans yoluyla birer birer atanmışlardır (Sönmez ve Alacapınar, 2019:64).” Bu atama sayesinde 

gruplarda yapılan ölçümlerde geçerli ve güvenilir sonuçlar elde etmek amaçlanmıştır. 

Araştırmanın Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu, Konya’nın Selçuklu ilçesindeki bir ortaokulun 8. sınıf 

öğrencilerinden oluşmaktadır. Gruplara ön-test uygulanmış ve birbirine eşit olduğu görülen bu 

gruplardan rastgele atamayla 8/A sınıfından 19 öğrenci deney grubu, 8/B sınıfından 19 öğrenci 

kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Çalışmada oluşabilecek hatayı en aza indirmek için çalışma 

grubunu oluşturan öğrencilerin kaynaştırma için okulda bulunan öğrenci olmamasına, iyi 

düzeyde okuma ve yazma bilmesine ve işitme ile ilgili herhangi bir sorunu olmamasına dikkat 

edilmiştir. 

Veri Toplama Araç ve/veya Teknikleri 

Araştırmada dinlediğini anlama becerisini ölçmek için dinlediğini anlama başarı testi 

kullanılmıştır. Başarı testi tasarlama sürecinde “Uzay Giysileri” metni ile ilgili 30 çoktan 

seçmeli sorudan oluşan başarı testi hazırlanmıştır. Bu çoktan seçmeli sorulardan oluşan test, 

Konya’daki 4 farklı okulda eğitim gören 8. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Bu şekilde 130 

öğrenciye uygulanan soruların tek tek veri analizi yapılmış ve analiz sonucunda madde güçlüğü 

(pj) 0,40 ile 0,60 arasında olan ve ayırıcılık gücü (rpb) 0,30’un üzerinde olan maddeler 

değiştirilmeden standart başarı testine dahil edilmiştir. Madde güçlükleri 0,25-0,79 arasında 

olan maddeler alanında uzman kişilerin görüşleri alınarak düzeltilmiş ve başarı testine ondan 

sonra alınmıştır. Buna göre, oluşturulan 30 soruluk başarı testinden “Uzay Giysileri” adlı 

dinleme metni ile ilgili 15 çoktan seçmeli soru seçilmiş ve bu şekilde başarı testi 

oluşturulmuştur. 

Hazırlanan başarı testinin KR 20 güvenirliği ölçülmüş ve güvenirlik katsayısı 0,68 olarak 

hesaplanmıştır. Tasarlanan başarı testi deney ve kontrol grubundaki öğrencilere ön test olarak, 

son test olarak ve son aşamada da kalıcılık testi olarak toplamda üç defa uygulanmıştır. 
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Araştırmada ön test ve son testten birine katılmayan öğrencinin araştırma verilerinin dışında 

tutulması kararlaştırılmış ancak uygulamalara deney ve kontrol grubundaki tüm öğrenciler 

eksiksiz olarak katılmıştır. Başarı testini cevaplamaları için öğrencilere 25 dakika süre 

verilmiştir. 

Verilerin Toplanması 

Uygulamadan önce uygulanan ön test verilerine göre birbirine yakın gruplar atanmıştır. Atanan 

grupların birine kontrol grubu, diğer gruba ise deney grubu denmiştir. Kontrol ve deney 

gruplarını tespit etmek için rastgele atama yapılmıştır. Rastgele yapılan atama sonucunda 8/A 

sınıfındaki 19 öğrenciye deney grubu, 8/B sınıfındaki 19 öğrenciye ise kontrol grubu denmiştir. 

Araştırma için oluşturulan çalışma grubuna “Uzay Giysileri” isimli dinleme metni MEB’in 

belirlediği ders akışına ve ders uygulama plânına uygun olarak işlenmiştir. Uygulama sürecinde 

kontrol grubunda ilgili dinleme metinleri uzaktan eğitimle, zoom uygulaması üzerinden 

tanımlanan derslerde; deney grubunda ise okulda yüz yüze yapılan derslerde dinlettirilmiş ve 

metinle ilgili dinlediğini anlama çalışmaları yaptırılmıştır. 

Yapılan ölçme işleminde, dinleme metinleri özelinde uzaktan yapılan dinleme çalışmalarının 

yüz yüze yapılan dinleme çalışmaları karşısındaki etkililiği karşılaştırılmalı olarak 

değerlendirilmiştir. Bu ölçme işlemi esnasında çoktan seçmeli sorulardan meydana gelen başarı 

testi kullanılmıştır ve bu başarı testi öğrencilere uygulama öncesinde ön test şeklinde, 

uygulamadan sonra son test şeklinde ve son test uygulandıktan iki hafta sonra ise kalıcılık testi 

şeklinde tekrar uygulanmıştır. Çalışmanın uygulama aşamasını gösteren takvim şu şekildedir: 

Tablo 1. Araştırmanın uygulama sürecini gösteren takvim 

Ön-Test 

Uygulama 

Uygulama Süreci Son-Test Uygulama Kalıcılık Uygulama 

27 Ekim 2021 3 Kasım 2021-15 Aralık 

2021 

16 Aralık 2021 30 Aralık 2021 

Verilerin Çözümlenmesi (Verilerin Analizi) 

Çalışmanın uygulama süreci 6 hafta sürmüştür. Uygulamadan önce öğrencilerin ön bilgileri 

alınmış ve uygulama sürecinin sonunda da son test ölçümleri yapılarak dinleme etkinliklerinde 

uzaktan eğitimin başarıya etkisi karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Plânlamaya uygun 

olarak iki hafta sonra da kalıcılık ölçümü alınmış ve hangi yöntemin dinlediğini anlamanın 

kalıcılığı üzerinde daha etkili olduğu karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 

Çalışmada tespit edilmiş problemin araştırılması için veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen 

başarı testi aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmada ulaşılan veriler SPSS26.0 programı 

vasıtasıyla analiz edilmiştir. 

BULGULAR 

Bu bölümde çalışmanın amacı ve alt amaçları ışığında gerçekleştirilen istatistiksel analizlere ve 

bu analizler yoluyla ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. 

Tablo 2. Deney (yüz yüze eğitim) ve Kontrol (uzaktan eğitim) Gruplarının Dinlediğini Anlama 

Ön Test Sonuçları 
Grup N X ss T P 

Deney 19 6.15 4.90 -.390 .68 

Kontrol 19 7.20 3.98   

Tablo 2'de daha dinleme çalışması gerçekleştirilmeden önce hem deney hem de kontrol grubuna 

uygulanan ön testten elde edilen verilere yer verilmiştir. Ulaşılan bu bulgulara ışığında deney 

grubunun dinlediğini anlama puan ortalaması 6.15 ve kontrol grubunun dinlediğini anlama 
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puan ortalaması 7.20'dir. Ulaşılan bu ortalama değerler arasındaki farkın anlamlı olup 

olmadığının anlaşılması maksadıyla bağımsız gruplar t testi uygulanmıştır. Tablo 2’ye 

bakıldığında grupların dinlediğini anlama başarısı açısından ulaşılan ön test puan durumları 

arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmektedir (t= -.390, p>.68). Bu sonuç 

gerçekleştirilecek uygulama öncesinde uygulama gruplarının birbirine eşit olduğunu 

göstermektedir. 

Tablo 3. Deney (yüz yüze eğitim) Grubunun Dinlediğini Anlama Ön Test Puanları ile Son Test 

Puanları Arasındaki Farkla İlgili Eşleştirilmiş Gruplar t-testi Sonuçları 
Deney 

Grubu 

N X ss T P 

Ön Test 19 6.15 .4.90 -390 .68 

Son Test 19 11.50 .84   

Tablo 3’e bakıldığında deney grubundaki öğrencilerin ön test ve son test başarı puanları 

karşılaştırıldığında aralarında anlamlı farkın olduğu görülmektedir (p<.05). Öğrencilerin ön 

testte ulaşılan puan ortalamaları 6.15 iken son testte ulaşılan puan ortalamaları 11.50'dir.  Bu 

durum, yüz yüze eğitim yöntemiyle uygulama yapılan öğrencilerin dinlediğini anlama 

başarısında anlamlı bir artış olduğunu göstermektedir.  

Tablo 4. Kontrol (uzaktan eğitim) Grubunun Dinlediğini Anlama Başarısı Ön Test Puanları ile 

Son Test Puanları Arasındaki Farkla İlgili Eşleştirilmiş Gruplar t-testi Sonuçları 
Kontrol 

Grubu 

N X ss T P 

Ön Test 19 6.20 .89 -2.932 .009 

Son Test 19 7.75 .86   

Tablo 4’e bakıldığında, kontrol grubundaki öğrencilerin dinlediğini anlama ön test puanları ile 

son test puanları karşılaştırıldığında aralarında anlamlı fark olduğu görülmektedir (p<.05). 

Öğrencilerin ön testten aldıkları puanların ortalamaları 6.20 iken son testten aldıkları puan 

ortalamaları 7.75'tir.   Ulaşılan bu bulgu, uzaktan eğitim kullanılarak uygulama yapılan 

öğrencilerin akademik başarısında anlamlı düzeyde bir artış olduğunu göstermektedir. 

Tablo 5. Deney (yüz yüze eğitim) ve Kontrol (uzaktan eğitim) Gruplarının Dinlediğini Anlama 

Başarısı Son Test Puanlarıyla İlgili Bağımsız Gruplar t-testi Sonuçları 
Grup N X ss T P 

Deney 19 11.50 .83 3.200 .003 

Kontrol 19 7.75 .86   

Tablo 5'e bakıldığında uzaktan eğitim yoluyla uygulama gerçekleştirilen öğrencilerin (kontrol 

grubu) son test ortalamaları 7.75 iken, yüz yüze eğitim ile (deney grubu) uygulama 

gerçekleştirilen öğrencilerin son test ortalamaları 11.50'dir. Ulaşılan analiz sonucuna göre 

uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilen dinleme etkinliğinde öğrencilerin son test puan 

ortalamaları ile yüz yüze eğitim yoluyla gerçekleştirilen dinleme etkinliğinde öğrencilerin son 

test puan ortalamaları arasında anlamlı fark tespit edilmiştir (p<.05). Bu sonuç nazarında deney 

grubundaki öğrenciler (X =11.50), kontrol grubundaki öğrencilerle (X =7.75)  

karşılaştırıldığında deney grubundaki öğrencilerin daha başarılı oldukları söylenebilir. 

Tablo 6. Deney (yüz yüze eğitim) Grubunun Dinlediğini Anlama Başarısı Son Test Puanları ile 

Kalıcılık Testi Puanları Arasındaki Farkla İlgili Eşleştirilmiş Gruplar t-testi Sonuçları 
Deney Grubu N X ss t P 

Son Test 19 11.50 .84 2.510 .021 

Kalıcılık Testi 19 10.45 .62   
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Tablo 6’ya bakıldığında, deney grubundaki öğrencilerin kalıcılık testi puanları ile dinlediğini 

anlama son test puanları arasında anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir (p<.05). Öğrencilerin son 

testteki puanlarının ortalaması 11.50 iken kalıcılık testindeki puanlarının ortalaması 10.45'tir.   

Ulaşılan bu sonuca göre, öğrencilerin kalıcılık testindeki başarılarının son teste göre düştüğünü 

anlaşılmaktadır. 

Tablo 7. Kontrol (uzaktan eğitim) Grubunun Dinlediğini Anlama Başarısı Son Test Puanları 

ile Kalıcılık Testi Puanları Arasındaki Farkla İlgili Eşleştirilmiş Gruplar t-testi Sonuçları 
Kontrol Grubu N X ss t P 

Son Test 19 7.75 .84 3.114 .006 

Kalıcılık Testi 19 6.95 .62   

Tablo 7’ye bakıldığında, kontrol grubundaki öğrencilerin dinlediğini anlamadaki son test puan 

ortalamaları ile kalıcılık testi puan ortalamaları arasında anlamlı bir farkın olduğu 

anlaşılmaktadır (p<.05). Öğrencilerin son testteki puanlarının ortalamaları 7.75 iken kalıcılık 

testindeki puanlarının ortalamaları 6.95'tir.   Ulaşılan bu sonuç, öğrencilerin kalıcılık testindeki 

puan ortalamalarının son teste göre düştüğünü ifade etmektedir. 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Araştırmada SPSS 26.0 paket programı yardımıyla yapılan analizler sonucunda yüz yüze 

gerçekleştirilen dinleme çalışmalarının uzaktan gerçekleştirilen dinleme çalışmalarına göre 

hem başarı hem de kalıcılık yönünden daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Uzaktan yapılan 

Türkçe derslerinin verimli olmadığını tespit eden çalışmalar olmakla beraber (Kaplan ve 

Gülden, 2021; Karacaoğlu, 2021) doğrudan uzaktan yapılan dinleme çalışmalarını konu alan 

herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu açıdan çalışmanın konuyla ilgili çalışma yapan 

araştırmacılara yol göstermesi beklenmektedir. 

Uzaktan eğitimin etkililiğini konu alan literatüre bakıldığında Duman (2020), uzaktan eğitimde 

iletişimin azaldığını, öğrencilerin motivasyon ve odaklanma sorunu ile karşı karşıya 

kaldıklarını belirlemiştir. Benzer şekilde öğrencilerin içsel motivasyonu konusunda yapılan bir 

diğer çalışmada da Orhan (2021), öğrencilerin uzaktan eğitim uygulamalarıyla aldıkları Türkçe 

derslerinde yönlendirilme gereksinimlerini karşılayamadıklarını, duygusal anlamda eksik 

hissettiklerini ve bu durumun öğrencilerin derse odaklanmalarına engel olduğunu ifade etmiştir. 

Araştırmaların bulguları çalışmanın bulgularını destekler niteliktedir. 

Araştırmaya bakıldığında da elde edilen sonuçlarda öğrencilerdeki motivasyon kaybının 

etkisinin olduğu söylenebilir. Çünkü aynı dinleme metni hem deney grubunda hem de kontrol 

grubunda uygulanmış ve kontrol grubundaki öğrencilerin hem öğrenme düzeyinde hem de 

öğrenmenin kalıcılığında geri kaldıkları görülmüştür. Bu durum, uzaktan eğitimde öğrencilerin 

motivasyonlarını sağlamanın zorluğuna işaret edebilir. 

Kontrol grubu öğrencilerinin deney grubu öğrencilerine göre dinlediğini anlamada geri 

kalmalarının bir diğer nedeni de iletişim eksikliği olabilir. Zira, Başaran vd. (2020) yaptıkları 

çalışmada; uzaktan eğitim uygulamalarında öğrenci-öğretmen, veli-öğretmen etkileşiminde 

bazı sorunların olduğu ve bu sorunların eğitimi olumsuz etkilediği; öğrencilerin okulu, okul 

arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle iletişim kurmayı özledikleri sonuçlarına ulaşmışlardır. Benzer 

şekilde Er Türküresin (2020), yaptığı çalışmada öğrencilerin iletişim kuramamasının uzaktan 

eğitim uygulamalarında karşılaştıkları en önemli problem olarak nitelendirmiştir. Araştırmanın 

bulguları çalışmanın bulgularını destekler niteliktedir. 

Uzaktan eğitimin Türkçe dersi gibi iletişime dayalı bir derste ortaya çıkan bu sınırlılıklarının 

yanında öğrencilerin derse etkin katılımını sağlama konusunda da çeşitli eksiklikleri olduğu 

söylenebilir. Yılmaz vd. (2020) ile Yadigar (2010), yaptıkları çalışmalarda yüz yüze eğitimin 
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sağladığı faydalardan biri olan etkin katılımın uzaktan eğitimde yeterince sağlanamadığını ifade 

etmişlerdir. Bu durum, öğrencilerin iletişimin çok önemli olduğu Türkçe gibi bir derste 

belirlenen hedeflere ulaşma konusunda çeşitli sorunlar yaşamalarına neden olabilmektedir. 

Araştırmaların bulguları çalışmanın bulgularını desteklemektedir. 

Uzaktan eğitimde öğrencilerin derse etkin katılımında sorunlar ortaya çıktığı gibi dersin verimli 

geçmesini sağlayan dönütlerde de bazı sorunlar yaşanmaktadır. Başaran vd. (2020) yaptıkları 

çalışmada uzaktan eğitimde geri dönütler konusunda eksiklikler yaşandığını ve bu nedenle de 

öğrenilenlerin davranışa dönüşmediğini belirtmişlerdir. Araştırmanın sonuçları incelendiğinde 

de kontrol grubundaki öğrencilerin özellikle öğrenmenin kalıcılığı konusunda deney 

grubundaki öğrencilere göre geri kalmalarının sebeplerinden biri olarak aldıkları dönütlerin 

yetersiz olması gösterilebilir. Çünkü dönütler ders işlenişi sürecinde bilginin onaylanmasını ve 

yanlış öğrenmelerin düzeltilmesini sağladığı için öğrenmenin kalıcılığını artıracaktır. 

Araştırmanın bulguları çalışmanın bulgularını destekler niteliktedir. 

Araştırmanın sonuçlarından ve süreç içinde kazanılan tecrübelerden yola çıkılarak şu önerilerde 

bulunulabilir: 

1. Son dönemlerde Covid-19’un etkisine bağlı olarak tartışılan uzaktan eğitimin verimliliği 

konusunda dinleme ile ilgili yapılan çalışmanın benzeri okuma becerisi gelişimi üzerine, 

çalışma grubu olarak ise ilkokul öğrencileri seçilerek uygulanabilir. 

2. Uzaktan eğitimin etkililiğini tespit etmek için Türkçenin diğer beceri alanları olarak ifade 

edilen konuşma ve yazma becerileri üzerinde de çeşitli çalışmalar yapılabilir. 

3. Uzaktan eğitimin yüz yüze eğitime karşı konumunu belirlemek için Türkçe dışında diğer 

alanlarda da çalışmalar gerçekleştirilebilir. 

4. Bu çalışmanın sonuçları; çalışmanın gerçekleştirildiği okul, çalışma grubu ve ilgili dinleme 

materyalleriyle sınırlıdır. Daha geniş çalışma gruplarıyla daha zenginleştirilmiş dinleme 

materyalleriyle yapılacak çalışmalar uzaktan eğitimin verimliliği konusunda daha kapsamlı 

yorumlar yapılmasına yardımcı olabilir. 
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GİRİŞ 

İnsanoğlu, yalnız olmak yerine toplumsallığı tercih eden sosyal bir varlıktır. Çoğu zaman 

diğerleriyle etkileşim ve iletişim içerisinde olan insan; çevresiyle, ilişkileriyle bir bütündür. 

Bireyler, yaşamlarını anlamlı kılmak ve gereksinimlerini karşılamak için diğerlerine ihtiyaç 

duyar ve bu ilişkileri içerisinde yeniden tanımlanır (Öğülmüş, 2006; Erden İmamoğlu, 2009). 

İlişkileri aracılığıyla başkalarıyla etkileşim içerisinde olan insan, pek çok ihtiyacını (sevme, 

sevilme, ait olma gibi) karşılama imkanı bulmaktadır. Ancak başkalarıyla olan bu etkileşim her 

zaman olumlu sonuçlar doğurmamaktadır (Aşçıoğlu Önal, 2014). Kişilerarası ilişkiler kimi 

zaman bireyin gelişimi ve ihtiyaçlarının tatmini için fırsatlar sunarken kimi zaman da 

incinmesine yol açabilmektedir. Bireyin yaşamındaki kişilerarası ilişkilerin önemli bir kısmını 

da yakın ilişkiler oluşturmaktadır. Kişilerarası ilişkilerde olduğu gibi yakın ilişkilerde de 

incinme, kırılma gibi durumlarla karşılaşabilmektedir (Ergüner-Tekinalp & Terzi, 2012). 

Kırgınlık ve incinme gibi duygular ve bu duygulara eşlik eden düşünce ve davranışlarla birlikte 

yakın ilişkiler zarar görebilmektedir. Gordon ve Baucom' a göre (2003) yakın ilişkilerdeki 

ortaya çıkan olumsuz duygu ve düşüncelerle başa etmede affetme olgusunun önemli olduğu 

düşünülmektedir. 

Affetme, çatışmaların çözümünde olumlu tepkiler sağlayabildiği için, kişilerarası ilişkilerde 

affetmeyi keşfetmek önemlidir (Tuck & Anderson, 2014). İlgili literatür incelendiğinde affetme 

kavramının tanımı üzerinde henüz bir uzlaşma olmadığı, affetmenin farklı yönlerinin 

vurgulandığı pek çok tanım göze çarpmaktadır. Fincham’a (2000) göre affetme, ilişkide 

olumsuz olaylara ilişkin daha az bedel ödenmesini sağlayan, partnerler arasında soğukluk 

ve/veya olumsuzlukların daha az yaşanmasını sağlayan bir yol olarak görülmektedir (Akt. Kara, 

2009). Affetme, partnere yönelik zarar verici biliş ve davranışların yerine sağlıklı duyguların, 

empati ve uzlaşmanın yer aldığı bir süreçtir (Enright vd., 1992). Enright, Freedman ve Rique’e 

göre (1998) affetme, incinmeye neden olan bir kişiye karşı intikam ve küskünlükten vazgeçmek 

ve bu kişiye karşı cömertlik, şefkat ve nezaketle karşılık vermeye çalışmak için özgürce 

yapılmış bir seçim olarak tanımlanmaktadır (Akt. Tuck & Anderson, 2014). Affetme, yıpranan 

ilişkiyi onarmak amacıyla kişini intikam içeren duygularını empati ve hoşgörü gibi duygularla 

değiştirme sürecidir. Affetme, hataları reddetmeyi ya da görmezden gelmeyi gerektirmez. 

Affetme süreci, adaletsizliği görmezden gelmek ya da adaleti intikama dönüştürmek değildir 

(Rodden, 2003; akt. Ergüner-Tekinalp ve Terzi, 2012). 

North’a göre (1987) affetme, hatalı kişiye karşı hissedilen olumsuz duygu ve yargının 

üstesinden gelme sürecidir(Enright vd., 1992). Affetme gönüllü bir eyleme, bir karara, bir 

kişinin geçmişle nasıl başa çıkacağına dair yapılan bir seçimdir (Hope, 1987). Affetmek, 

yapılan yanlışları reddetmek, mazur görmek, küçümsemek veya unutmak değildir (Tuck & 

Anderson, 2014). 

Affetmeye yönelik tanımlar incelendiğinde genel olarak affetmenin; incinen bireyin olumsuz 

duygu ve düşünceleriyle başa çıkmasına katkıda bulunan, yıpranan ilişkinin onarılması için 

fırsat sunan, inciten bireyden intikam almaya yönelik tutumların olumluya döndüğü bilinçli bir 

seçim olduğu söylenebilir. Çoğu tanımda affetme süreciyle birlikte incinen bireyin negatif 
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duygularının yerini pozitif duyguların aldığı ifade edilmektedir. Ancak yaşanan negatif 

duyguların nötr bir hal alması da affetme olarak yorumlanabilir. Hope'a göre (1987) affetmeyi 

seçmek, bireyin geçmişte yaşanmış olumsuz durumu yeniden çerçevelemesine imkan tanıyan 

geçmişteki hatalar veya hayal kırıklıkları için bireyi intikam arama ihtiyacından kurtaran 

psikolojik bir iyileşme sürecidir. 

Son yıllarda daha çok pozitif psikolojinin ilgilendiği kavramların; ruh sağlığı, fiziksel sağlık ve 

iyi oluşa yönelik bağlantıları üzerine araştırmalar hızla artmaktadır. Affetme de bu 

kavramlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır (Synder & Mccullough, 2000). Affetme 

kavramı uzun yıllar boyunca çoğunlukla dini alanda ele alınmış psikoloji ise literatüründe 

nadiren yer almıştır (Hope, 1987; Kearns & Fincham, 2004). Ancak son yıllarda affetme 

kavramına yönelik artan bir ilgi bulunmaktadır (Gordon & Baucom, 2003). Gerçekleştirilen 

çalışmalarda affetme kavramının sıklıkla yakın/romantik ilişkiler bağlamında ele alındığı göze 

çarpmaktadır. Yurt dışında olduğu gibi ülkemizde de affetmeye yönelik artan bir ilgi olduğu ve 

yakın ilişkiler bağlamında affetmenin ele alındığı pek çok çalışmanın gerçekleştirildiği 

gözlenmektedir. Türkiye’de affetme üzerine gerçekleştirilen tez çalışmaları incelendiğinde de 

benzer şekilde son yıllarda bir artış olduğu göze çarpmaktadır. Bu gözlemlerin sistematik bir 

şekilde değerlendirilmesine ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Bu açıdan romantik ilişkiler 

bağlamında Türkiye’de gerçekleştirilen affetme konulu tez çalışmalarının sistematik olarak 

incelenmesi ve gerçekleştirilen tez çalışmalarına ilişkin bir durum tablosunun ortaya konması 

amaçlanmaktadır. Bu genel amaç doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır; 

• Çalışmaların yıllara göre dağılımı nasıldır? 

• Çalışmaların katılımcı gruplarına göre dağılımı nasıldır? 

• Çalışmaların katılımcı sayılarına göre dağılımı nasıldır? 

• Çalışmaların yazım diline göre dağılımı nasıldır? 

• Çalışmaların tez türüne göre dağılımı nasıldır? 

• Çalışmaların yazarlarının cinsiyetine göre dağılımı nasıldır? 

• Çalışmaların danışman unvanlarına göre dağılımı nasıldır? 

• Çalışmaların gerçekleştirildiği enstitülere göre dağılımı nasıldır? 

YÖNTEM 

Bu çalışmada Türkiye’de romantik araştırmalar bağlamında affetmeyle ilgili gerçekleştirilen 

tez çalışmaların mevcut durumlarının ortaya konulması amacına yönelik betimsel tarama 

modeli kullanılmıştır. Bu amaçla gerçekleştirilen çalışmadan nitel araştırma yöntemlerinden 

sistematik derleme deseni kullanılmıştır. Sistematik derleme; araştırma sorusunun formüle 

edilmesi, araştırmaya dahil etme ve hariç tutma kriterlerinin belirlenmesi, araştırma stratejisinin 

belirlenmesi ve kaynakların taranması, araştırma için çalışmaların belirlenmesi, ulaşılan 

verilerin düzenlenmesi, araştırmanın ve sonuçların analiz edilerek yorumlanması olarak 

tanımlanmaktadır (Uman, 2011). 

Sistematik derleme, bir araştırma konusu ile ilgili literatürdeki önemli noktaları veya ilişkileri 

ortaya koymak, gelecekteki çalışmalara ve uygulamalara rehberlik etmek için kullanılır 

(Minner vd., 2010). Sistematik derlemeler, önceden belirlenmiş kriterler doğrultusunda; birçok 

farklı çalışmanın sistematik bir şekilde incelenerek mevcut bilgileri analiz edip sentezlemeyi 

amaçlayan çalışmalardır (Eriksson & Lindström, 2005; Karaçam, 2013; Oakley, 2002). 

Araştırma sürecinde öncelikle çalışma için aranacak terimler belirlenmiştir. Bu bağlamda 

“affetme” ve eş anlamlısı olan “bağışlama” anahtar kelimeleri seçilmiştir. Belirlenen anahtar 

kelimeler Ulusal Tez Merkezi’nin internet sitesi aracılığıyla taranmıştır. Ocak 2022 tarihi 

itibariyle başlığında affetme ve/veya bağışlama kavramları yer alan ve tam metne ulaşım izni 

verilmiş toplamda 100 adet tez çalışmasına ulaşılmıştır. Ulaşılan tezler “Psikoloji” ve “Eğitim 

ve Öğretim” konu alanlarında sınırlandırılarak yeniden incelenmeye tabi tutulmuştur. Sonraki 

adımda ilgili konu alanında olup affetme ve/veya bağışlama kavramını ele alan tezler romantik 
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ilişkiler bağlamında ele alınmıştır. Bu açıdan romantik ilişkileri konu almayan tezler dışlanmış 

olup romantik ilişkiler bağlamında affetme ve eş anlamlısı olan bağışlama kavramını ele almış 

olan toplamda 32 tez çalışmaya dahil edilmiştir. Bu işlemlere ait akış şeması Şekil 1’de 

gösterilmiştir.  

Şekil 1. İşlem Akış Rehberi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULGULAR 

Tablo 1. Araştırmaların Yıllara Göre Dağılımı 
Yıllar  f % 

2007-2012 3 9,3 

2013-2018 14 43,4 

2019-2021 15 46,8 

Toplam 32 100 

Tablo 1’ de incelenen tezlerin yıllara göre dağılımı verilmiştir. Gerçekleştirilen çalışmaların 

yıllara göre dağılımı incelendiğinde; 2007-2012 yılları arasında çalışmaların %9,3’ü (n=3), 

2013-2018 yılları arasında %43,4’ünün (n=14) ve 2019-2021 yılları arasında ise %46,8’inin 

(n=15) gerçekleştirildiği görülmektedir. Romantik ilişkiler bağlamında affetmeye yönelik 

gerçekleştirilen çalışmalarda 2013-2018 yılları arasında 2007-2012 yıllarına göre önemli bir 

artış olduğu görülmektedir. 2013-2018 yılları arasında gerçekleştirilen çalışmalar bir önceki beş 
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yıllık periyota göre yaklaşık beş kat arttığı gözlenmektedir. Gerçekleştirilen tez çalışmalarının 

sonraki yıllarda da artarak devam ettiği ve bu konu üzerine en fazla çalışmanın 2019-2021 

yılları arasında gerçekleştirildiği göze çarpmaktadır.  

Grafik 1. Araştırmaların Yıllara Göre Dağılımı 

 
Grafik 1’de incelenen tezlerin yıllara göre dağılımı gösterilmiştir. Gerçekleştirilen tez 

çalışmalarının yıllara göre dağılımı incelendiğinde ilk romantik ilişkiler bağlamında affetmeye 

yönelik gerçekleştirilen ilk çalışmanın 2007 yılında yapıldığı görülmektedir. 2007-2015 yılları 

arasında bu bağlamda her yıl en fazla bir tane tez çalışmasının yapıldığı ve 2015 yılından sonra 

her sene en az iki adet tez çalışmasının gerçekleştirildiği görülmektedir. Grafik 1’de görüldüğü 

üzere ilgili konuda en fazla tez çalışmasının gerçekleştirildiği 2019 yılı dokuz çalışmayla göze 

çarpmaktadır. Araştırmaya katılan bireylere ilişkin dağılım Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Araştırmaya Katılan Bireyler 
Katılımcı Bireyler f % 

Evli Çiftler 3 9,1 

Evliyken Aldatılmış Bireyler 1 3,1 

Flörtte Aldatılmış Bireyler 1 3,1 

Aldatılmış Kadınlar 1 3,1 

Yetişkin Bireyler 3 9,3 

Evli Bireyler 17 53,1 

İlişki Yaşamış Bireyler 1 3,1 

Romantik İlişkisi Olan Üniversite 

Öğrencileri 

1 3,1 

Üniversite Öğrencileri 4 12,5 

Toplam 32 100 

Tablo 2’de görüldüğü gibi incelenen tezlerdeki katılımcıların özellikleri incelendiğinde; 

%9,1’inin (n=3) evli çiftlerden, %3,1’inin (n=1) evliyken aldatılmış bireylerden, yine %3,1’inin 

(n=1) flörtleri sırasında aldatılmış bireylerden, aynı şekilde %3,1’inin (n=1) ilişkilerinde 

aldatılmış kadınlardan, %9,3’ünün (n=3) yetişkin bireylerden, %53,1’inin (n=17) evli 

bireylerden, %3,1’inin (n=1) daha önce ilişki deneyimi olmuş bireylerden, yine %3,1’inin (n=1) 

romantik ilişkisi olan üniversite öğrencilerinden ve %12,5’inin (n=4) üniversite öğrencilerinden 

oluştuğu gözlenmektedir. Araştırmaya katılan bireylerin sayılarına ilişkin dağılım Tablo 3’de 

gösterilmiştir. 
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Tablo 3. Araştırmaya Katılan Bireylerin Sayıları 
Katılımcı Sayıları f % 

0-100 2 6,2 

101-200 7 21,8 

201-300 3 9,3 

301-400 12 37,5 

401-500 3 9,3 

501-600 3 9,3 

601-700 2 6,2 

Toplam 32 100 

Tablo 3’de gösterilen katılımcı sayıları incelendiğinde gerçekleştirilen çalışmaların; % 

6,2’sinde (n=2) 100’ün altında, %21,8’inin (n=7) 101 ile 200 arasında, %9,3’ünün (n=3) 201 

ile 300 arasında, %37,5’inin (n=12) 301 ile 400 arasında, %9,3’ünün (n=3) 401 ile 500 arasında, 

aynı şekilde %9,3’ünün (n=3) 501 ile 600 arasında ve %6,2’sinin (n=2) 601 ile 700 arasında 

katılımcısı olduğu görülmektedir. 

Tablo 4. İncelenen Tezlerin Yazım Dili 
Yazım Dili f % 

Türkçe 29 90,7 

İngilizce 3 9,3 

Toplam 32 100 

Tablo 4’e göre incelenen tezlerin yazım diline göre dağılımına bakıldığında; %90,2’sinin (n = 

29) yazım dilinin Türkçe, %9,3’ünün de (n = 3) İngilizce olduğu görülmektedir. 

Gerçekleştirilen tez çalışmaların çok büyük bir çoğunluğunun yazım dilinin Türkçe olduğu 

göze çarpmaktadır. İncelene tezlerin türlerine göre dağılımı Tablo 5’de gösterilmiştir. 

Tablo 5. İncelenen Tezlerin Türlerine Göre Dağılımı 
Tez Türü f % 

Doktora 4 12,5 

Yüksek Lisans 28 87,5 

Toplam 32 100 

Tablo 5’e göre incelenen 32 tezin, türlerine göre dağılımı; %12,5 (n = 4) doktora tezi, %87,5 

de (n= 28) yüksek lisans tezi olarak yayınlanmıştır. Gerçekleştirilen tez çalışmalarının çok 

büyük bir çoğunluğunu yüksek lisans tezleri oluşturmaktadır. 

Tablo 6. Tez Yazarlarının Cinsiyete Göre Dağılımı  
Cinsiyet f % 

Kadın 26 81,2 

Erkek 6 18,7 

Toplam 32 100 

Tablo 6’ya göre incelenen 32 tezin, %81,2’sinin (n = 26) kadın, %18,8’inin de (n = 6) erkek 

araştırmacılar tarafından yazıldığı görülmektedir. Romantik ilişkiler bağlamında affetme 

kavramının ele alındığı pek çok tezin kadınlar tarafından yayınladığı göze çarpmaktadır. 

Tablo 7. Tez Danışmanlarının Unvanlarına Göre Dağılımı 
Danışman Unvanları f % 

Dr. Öğr. Üyesi/Yrd. Doç. 12 37,4 

Doç. Dr. 6 18,7 

Prof. Dr. 14 43,7 

Toplam 32 100 

İncelenen 32 tezin danışman unvanları incelendiğinde; %37,4’ünün (n= 12) doktor öğretim 

üyesi veya yardımcı doçent, %18,7’sinin (n= 6) doçent doktor ve %43,7’sinin (n=14) profesör 

doktor olduğu görülmektedir.  
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Tablo 8. Tez Çalışmalarının Enstitülerine Göre Dağılımı 
Enstitü f % 

Eğitim Bilimleri 15 46,8 

Lisansüstü Eğitim 1 3,1 

Sağlık Bilimleri 2 6,2 

Sosyal Bilimler 14 43,7 

Toplam 32 100 

Tablo 8 İncelendiğinde yayınlanan tezlerin %46,8’inin (n= 15) eğitim bilimleri enstitüsünde, 

% 3,1’inin (n= 1) lisansüstü eğitim enstitüsünde, %6,2’sinin (n= 2) sağlık bilimleri enstitüsünde 

ve % 43,7’sinin (n:= 14) sosyal bilimler enstitüsünde gerçekleştirildiği görülmektedir.  

TARTIŞMA 

Bu çalışmada romantik ilişkiler bağlamında Türkiye’de gerçekleştirilen affetme konulu tezlerin 

sistematik olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Türkiye’de ilgili konuda yapılmış ilk tezin 2007 

yılında yapıldığı görülmüştür. 2007-2021 yılları arasında araştırma kriterlerini karşılayan 32 tez 

sistematik olarak incelenmiş ve bu tez çalışmalarına ilişkin bulgular ortaya konulmuştur.  

Çalışmaya dahil edilen tezlerin yıllara göre dağılımı incelendiğinde ilgili konu bağlamında 

gerçekleştirilen ilk tez çalışmasından ardından sekiz yıl boyunca yalnızca beş çalışmanın 

yapıldığı, 2015 yılından 2021 yılına kadar her yıl en az iki çalışma yapıldığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Gerçekleştirilen çalışmaların yıllara göre dağılımı incelendiğinde ilgili konu 

üzerindeki çalışmaların son yıllarda artış eğiliminde olduğu yorumu yapılabilir. Gordon ve 

Baucom'a göre (2003) psikoloji alanında affetme kavramına yönelik ilgi son zamanlarda 

artmaktadır. Uzun yıllar dini bağlamda ele alınan affetme konusu, psikoloji literatüründe 

nadiren ele alınmıştır ancak son yıllarda affetmeye yönelik bilim dünyasının ilgisinin arttığı ve 

affetmeye yönelik çalışmaların oldukça çoğaldığı ifade edilmektedir (Hope, 1987; Kearns & 

Fincham, 2004). Bu sebeple araştırmadan elde edilen son yıllarda affetme çalışmalarının sayıca 

arttığı sonucunun yurt dışında gerçekleştirilen affetme çalışmalarıyla paralellik gösterdiği 

yorumu yapılabilir. 

Araştırmada incelenen tezlerin katılımcı gruplarına ilişkin bulgular incelendiğinde 32 tez 

çalışmasının yarısından fazlasının katılımcılarının evli bireylerden (%53,1) oluştuğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu durumu üniversite öğrencileriyle gerçekleştirilen çalışmalar (%12,5),  evli 

çiftlerle gerçekleştiren çalışmalar (%9,3) ve yetişkin bireylerle gerçekleştirilen çalışmaların 

(%9,3) takip ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Gerçekleştirilen inceleme sonucunda affetme 

kavramıyla ilgili evlilik öncesindeki bireylere yönelik araştırmaların sınırlı sayıda olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

İncelenen çalışmaların katılımcı sayılarına yönelik bulgulara bakıldığında, araştırmaların büyük 

çoğunluğunun (%64,8) katılımcı sayılarının 400’ün altında olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

İncelenen çalışmalarda katılımcı sayılarının 400’ün üzerinde olduğu sekiz (%24,8) çalışmanın 

olduğu görülmüştür. Tüm çalışmalar içerisinde örneklem sayısı 700’ün üzerinde olan 

çalışmanın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Gerçekleştirilen çalışmaların yazım dillerine yönelik dağılım incelendiğinde yazılan tezlerin 

çok büyük bir çoğunluğunun (%90,7) Türkçe, geri kalanının ise (%9,3) İngilizce olarak 

yazıldığı sonucuna ulaşılmıştır. İncelene tezlerin türlerine göre dağılımı incelendiğinde büyük 

çoğunluğunun (%87,5) yüksek lisans düzeyinde olduğu, yüksek lisans tezlerinin sayıca doktora 

tezlerinin dört katı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yayınlanan tez çalışmaların yazarlarının 

cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde; 32 tezin 26’sının (81,2) kadın, altısının da erkek yazarlar 

tarafından kaleme alındığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bu sonuç doğrultusunda ilgili konuya yönelik 

kadın araştırmacıların daha fazla ilgi gösterdiği yorumu yapılabilir.  

Araştırmada ele alınan tezlerin danışman unvanlarının dağılımına yönelik bulgular 

incelendiğinde; tezlerin yaklaşık yarısının (%43,7) Prof. Dr., %37,4’ünün doktor öğretim üyesi 

veya yardımcı doçent ve %18,7’sinin Doç. Dr. unvanı olan akademisyenler tarafından 

danışmanlık yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır.   İncelenen tezlerin gerçekleştirildiği enstitülere 
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yönelik dağılım incelendiğinde; yayınlanan tezlerin %46,8’inin eğitim bilimleri enstitüsünde, 

% 43,7’sinin sosyal bilimler enstitüsünde, %6,2’sinin sağlık bilimleri enstitüsünde ve % 

3,1’inin lisansüstü eğitim enstitüsünde gerçekleştirildiği sonucuna ulaşılmıştır. Romantik 

ilişkiler bağlamında affetme üzerine gerçekleştirilen çalışmaların son yıllarda artış eğiliminde 

olduğu bilinmektedir. Gerçekleştirilen bu çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular 

doğrultusunda sonraki araştırmalara yönelik çeşitli öneriler sunulabilir. Romantik ilişkiler 

bağlamında affetme konusuna aşağıdaki önerilerin sonraki araştırmalar açısından yararlı 

olacağı düşünülmektedir: 

• İncelenen 32 tezin 16’sında Bugay ve Demir (2010) tarafından Türk kültürüne uyarlanması 

yapılan Heartland Affetme Ölçeği’nin kullandığı çalışma sırasında fark edilmiştir. Affetme 

kavramının kültüre özgü faktörlerden etkilenebilecek bir yapısının olduğu söylenebilir. Bu 

açıdan affetme kavramına yönelik gerçekleştirilecek çalışmalarda kullanılmak üzere Türk 

kültürüne özgü bir ölçek geliştirme çalışmasının yapılmasına ihtiyaç olduğu yorumu 

yapılabilir.  

• Affetme kavramının terapötik bir güç olarak psikolojik danışma sürecinde doğru bir şekilde 

ele alınmasının danışanlara faydalı olduğu bilinmektedir. Bu açıdan evlilik ve çift terapileri 

alanında affetme kavramına yönelik çalışmalar yapılabilir ve ulaşılan bulgular kanıta dayalı 

psikolojik danışma literatürüne ve terapötik uygulamalara katkı sağlayabilir. 

• Gerçekleştirilen sistematik derleme çalışması sırasında ele alınan 32 tezin yalnızca birinin 

karma desen kullanılarak birinin de deneysel desen kullanılarak gerçekleştirildiği 

gözlenmiştir. Geriye kalan 30 tezin betimsel veya ilişkisel araştırmalar olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu açıdan affetme üzerine karma ve deneysel desenlerde gerçekleştirilecek 

yeni çalışmaların konu alanına farklı bilgi ve bulgular sağlayacağı düşünülmektedir. 

• Romantik ilişkiler bağlamında affetmeye yönelik olarak gerçekleştirilen bu sistematik 

derleme çalışmasında, incelenen 32 tez çalışmasında evlilik öncesindeki bireylerin eğitimi, 

evlilik ilişkisi geliştirme gibi konulara rastlanmamıştır. Romantik ilişkilerin herhangi bir 

evresinde affetme kavramının çiftler için gündeme gelmesi muhtemeldir. Bu sebeple evlilik 

öncesinde eğitim verilen bireylerle, romantik ilişki veya evlilik ilişkisi geliştirme 

programına katılan bireylerle yapılacak çalışmalarda affetmeye ilişkin bilgi ve 

farkındalıkların kazandırılmasını amaçlayan programların geliştirilmesine ihtiyaç olduğu 

düşünülmektedir.  

• Affetme kavramına yönelik yurt dışında yapılan çalışmalarda pek çok model geliştirildiği 

görülmüştür. Affetme kavramının kültüre özgü unsurlardan etkilenebilecek bir yapı olduğu 

düşünüldüğünde Türk kültürüne özgü affetme modeli geliştirmeye yönelik çalışmaların 

yapılmasının önemli olduğu düşünülmektedir.  
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ÇOCUKLARDA PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMINI ÖNLEME 

PROGRAMLARI: PSİKO-EĞİTİM PROGRAMLARININ İÇERİKLERİ 

ÜZERİNE BİR ANALİZ* 

 

Ömer Faruk AKBULUT, Selahattin AVŞAROĞLU, Erdal HAMARTA 

 

GİRİŞ 

Günümüzde teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ile birlikte internet bireylerin günlük 

yaşamları açısından önemli bir konuma gelmiştir. İnternet aracılığıyla eğitim ve öğretim 

hizmetlerinin sürdürülmesi, mesleki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, sosyalleşme ve eğlence 

ihtiyaçlarının giderilmesi, alışveriş ve bankacılık gibi birçok aktivitenin hızlı bir şekilde 

gerçekleştirilmesi bireylerin yaşamlarını kolaylaştırıcı hizmetler olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Ögel, 2017). Ancak internetin bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımı ile birlikte bireylerin yaşamları 

açısından bazı tehditler ortaya çıkabilmektedir (Young & De Abreu, 2011). Günümüzde siber 

zorbalık, çevrimiçi oyun bağımlılığı, phubbing ve problemli internet kullanımı gibi sorunlar bu 

tehditler arasında gösterilebilmektedir (Savcı, Ercengiz, & Aysan, 2019). Bu tehdit durumları, 

özellikle gelişimsel açısından önemli bir dönemde olan çocukları daha derinden 

etkileyebilmektedir. İnternet kullanım oranlarının çocuklarda git gide arttığı göz önünde 

bulundurulduğunda (National Center for Education Statistics, 2019; TUİK, 2021), çocukların 

bu çevrimiçi tehditlerden korunması ve sağlıklı internet kullanımı becerilerine sahip olmaları 

büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda bu çalışmada, çocuklarda problemli internet 

kullanımını önlemeye yönelik geliştirilen ve etkililiği kanıtlanan psiko-eğitim programlarının 

içerikleri incelenmiştir.  

Çocuklarda Problemli İnternet Kullanımı Sorunu ve Önleme Çalışmaları  

Problemli internet kullanımı kavramı, internetin bireylerin yaşamlarını olumsuz olarak 

etkileyebilecek bir şekilde kullanımını ifade etmek için kullanılan kavramlardan birisidir. Bu 

alanda araştırmalar gerçekleştiren çalışmacılar, problemli internet kullanımı kavramıyla birlikte 

internet bağımlılığı, patolojik internet kullanımı ve sorunlu internet kullanımı gibi farklı 

kavramları da bu kavram ile benzer şekilde özellikler gösterdiğini vurgulamaktadırlar. Bu 

çalışmada, internetin yaşamı olumsuz olarak etkileyebilecek biçimde kullanımı problemli 

internet kullanımı kavramı ile ele alınacaktır.  

Çocukların internet kullanımlarını kontrol etmekte zorluklar yaşamaları, internete 

erişemediklerinde çeşitli fiziksel ve psikolojik yoksunluk tepkileri (terleme, titreme, öfke, 

korku vb.) vermeleri, günlük yaşam içerisinde internet aktiviteleri ile ilgili yoğun bilişsel 

meşguliyetlerinin olması ve tüm bu durumların çocukların fiziksel, psikolojik ve sosyal 

gelişimlerini olumsuz olarak etkilemesi durumu problemli internet kullanımı olarak 

tanımlanmaktadır (Block, 2008; Young & De Abreu, 2011). Tanımından da anlaşılacağı üzere 

problemli internet kullanımı kavramı birçok boyutu içerisine alan kompleks bir yapı olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda farklı araştırmacılar (Block, 2008; Griffiths, 1998) 

tarafından ortaya koyulan yapılar aşağıda açıklanmıştır. 

 

 

                                                 
* Bu çalışma, 3. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu’nda sözlü bildiri olarak 

sunulmuştur.  
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Tablo 1. Problemli internet kullanımının boyutları 
Boyut Tanım 

Aşırı Kullanım İnternette geçirilen vaktin normalden fazla olması durumudur. Örneğin; beş yaşındaki 

bir çocuğun günlük internet kullanımının ortalama altı saat olması… 

Kontrol Kaybı İnternet kullanımı üzerindeki kontrolün kaybedilmesi durumudur. Örneğin; bir 

çocuğun internet kullanımını sınırlandırmak istemesine rağmen başarısız olması… 

Geri Çekilme İnternete erişilemediğinde veya internet erişimi kesildiğinde stres, öfke, korku, titreme, 

terleme vb. gibi fiziksel ve psikolojik yoksunluk tepkilerinin ortaya çıkma durumudur. 

Örneğin; internet bağlantısı kesildiği için oyunu yarıda kalan bir çocuğun 

öfkelenmesi… 

Tolerans İnternette geçirilen sürenin gün geçtikçe artması veya daha iyi bir teknolojik donanıma 

sahip olma isteği durumudur. Örneğin; ilk internet kullanım süresi yarım saat olan 

çocuğun zaman geçtikçe bu sürenin iki saate kadar uzaması… 

Olumsuz Etkiler İnternet kullanımının fiziksel, psikolojik, sosyal, akademik ve mesleki yaşam 

alanlarının işlevsiz hale gelme durumudur. Örneğin; internette geçirdiği vakitten 

dolayı ödevlerini yapmayan, arkadaşlarıyla dışarıda vakit geçirmeyen bir çocuk… 

Dikkat Çekme İnternetin yaşam açısından önemli bir konuma gelmesi durumudur. Örneğin; internette 

takip ettiği kanaldaki kişinin videolarının çocuk için önemli bir konumda olması… 

Duygudurum 

Değişikliği 

İnternet kullanımı esnasında veya sonrasında bireyin yaşadığı öznel deneyimler olarak 

tanımlanmaktadır. Örneğin; bir çocuğun mutsuzken tabletinde oyun oynamaya 

başladığında yaşadığı mutluluk duygusu…         

Yukarıda açıklaması yapılan boyutlar, problemli internet kullanımını açıklamada önemli yere 

sahiptir. Özellikle problemli internet kullanımı açısından riskli konumda yer alan çocukların 

belirlenmesinde bu boyutlardan yola çıkarak değerlendirmeler yapmak sağlıklı olabilecektir.  

Problemli internet kullanımı sonucunda çocukların yaşam alanları olumsuz olarak 

etkilenebilmekte ve işlevsellikte azalmalar ortaya çıkabilmektedir (Rideout, Saphir, Tsang, & 

Bozdech, 2011). Bu konuda yapılan çalışmalar problemli internet kullanımının çocuklarda 

obezite (Eliacik et al., 2016), uyku problemleri (Ekinci, Celik, Savaş, & Toros, 2014), fiziksel 

şikâyetler (Zheng, Wei, Li, Zhu, & Ning, 2016); depresyon, kaygı ve stres gibi psikolojik 

sorunlar (Longstreet, Brooks, & Gonzalez, 2019); akran ve aile ilişkilerinde sorunlar (Milani, 

Osualdella, & Di Blasio, 2009; Zhang, Bai, Jiang, Yang, & Zhou, 2019), akademik yaşamda 

problemler (Chi, Hong, & Chen, 2020) gibi sosyal sorunların yaşanmasına neden olabileceğini 

göstermektedir.  

Problemli internet kullanımının çocukların yaşamlarında ortaya çıkardığı olası tehditler göz 

önünde bulundurulduğunda, bu sorunun önlenmesine yönelik yürütülecek çalışmaların önemli 

bir yere sahip olabileceği söylenebilir (Asıcı, 2018). Çünkü önleme çalışmaları, bireylerin bir 

sorunla karşı karşıya kalmadan önce bu sorunla başa çıkma becerilerini kazanmalarına imkân 

vermektedir (Savi Çakar, 2018). Dolayısıyla problemli internet kullanımı gibi önemli bir sorun 

konusunda çocuklara yönelik önleyici programların uygulanmasının problemli internet 

kullanımının yaygınlığını azaltabileceği söylenebilir. Bu kapsamda aynı anda birden fazla 

kişiye bir sorun ile ilgili bilgi ve başa çıkma becerisi kazandıran psiko-eğitim programlarının 

önleme çalışmaları açısından önemli bir role sahip olduğu bilinmektedir (Hamarta, Akbulut, & 

Baltacı, 2021). Özellikle okul ortamlarında farklı sorunların önlenmesine yönelik yapılan 

çalışmalarda birden fazla öğrenciye aynı anda hizmet verme açısından psiko-eğitim programları 

sıklıkla uygulanmaktadır. Dolayısıyla problemli internet kullanımının temel yapısı, problemli 

internet kullanımının günlük yaşama olan etkileri, sağlıklı internet kullanım becerileri ve 

problemli internet kullanımıyla başa çıkma becerileri gibi konu başlıklarına odaklanan psiko-

eğitim programlarının çocuklarda problemli internet kullanımını önleme açısından önemli 

katkılar sunabileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda araştırmada, çocuklarda problemli 

internet kullanımını önlemeye ilişkin hazırlanan ve etkililiği kanıtlanan psiko-eğitim 

programlarının içerikleri incelenmiştir. Bu programlardaki etkililiği kanıtlanmış içeriklerin 
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derlenerek ortaya koyulması, bu alanda önleme çalışmaları gerçekleştirecek olan ruh sağlığı 

çalışanlarına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.  

Araştırma Stratejisi 

Bu araştırmada, çocuklarda problemli internet kullanımını önlemeye yönelik geliştirilen ve 

etkililiği kanıtlanan psiko-eğitim programlarının içerikleri incelenmiştir. Araştırma kapsamında 

ele alınan araştırmaların belirlenmesi sürecinde TRDİZİN, YÖKTEZ, ERIC, SCOPUS, Web 

of Science, Google Akademik ve Science Direct veri tabanlarında “problemli internet 

kullanımı”, “internet bağımlılığı”, “önleme”, “psiko-eğitim”, “çocuk” ve “ergen” anahtar 

kelimeleri kullanarak Türkçe ve İngilizce literatür taraması yapılmıştır. Literatür taraması 

yapıldıktan sonra araştırmanın amacına uygun olarak seçilen 13 önleme programının oturum 

içerikleri incelenmiştir. Tablo 2’de araştırma kapsamında incelenen programlar özet olarak 

gösterilmiştir. 

Tablo 2. Araştırma kapsamında incelenen psiko-eğitim programları 

Yazar, Yıl Çalışma Grubu 
Programın Adı ve 

Süresi  
Programın İçeriği Sonuç ve Yorum 

(Park & Kim, 

2011) 

37 lise öğrencisi. Grupla Psikolojik 

Danışma 

Entegrasyon 

Programı; Ortalama 

50 dakikadan 

toplam 10 oturum. 

İnternet bağımlılığını anlama, 

kendi güçlü yönlerini tanıma, 

pozitif öz değerlendirme 

yapma, problem çözme 

becerilerini geliştirme. 

Deney grubu ile kontrol 

grubunun internet 

bağımlılığı puanları 

arasında deney grubu 

lehine anlamlı bir fark 

olduğu görülmüştür. 

(Biçer, 2014) 24 ortaokul 

öğrencisi 

Sosyal Beceri 

Eğitimi; Ortalama 

50 dakikadan 

toplam 10 oturum. 

Sağlıklı arkadaşlık ilişkileri 

geliştirme, problem çözme 

becerileri kazandırma, duygu 

yönetimi becerisi kazandırma, 

öfke kontrolü becerisi 

kazandırma, pozitif bir bakış 

açısı oluşturma, karar verme 

becerisi kazandırma. 

Araştırma sonucunda 

program sonrasında 

deney grubunun internet 

bağımlılık düzeyi 

kontrol grubuna göre 

son-test puanlarının 

daha düşük olduğu 

ancak bu farkın anlamlı 

olmadığı bulunmuştur.  

(Peker & 

İskender, 2015) 

24 lise öğrencisi İnsani Değerler 

Yönelimli Psiko-

Eğitim Programı; 

Ortalama 75 

dakikadan toplam 9 

oturum. 

Kişisel değerlerin farkındalığı, 

internetin olumlu ve olumsuz 

özelliklerini fark etme, sanal 

ortamda iletişim kuralları, 

internet bağımlılığı ve siber 

zorbalık konusunda 

bilgilendirme ve farkındalık, 

internet kullanımında 

sorumluluk, arkadaşlık, 

barışçıl olma, saygı, dürüstlük, 

hoşgörü gibi değerleri 

kazandırma. 

Araştırma sonucunda 

insani değerler 

yönelimli psiko-eğitim 

programının problemli 

internet kullanımı ve 

siber zorbalık düzeyini 

azaltmada etkili 

olduğunu ve bu etkinin 

iki aylık izleme 

sonucunda kalıcılığını 

koruduğunu 

göstermiştir. 

(Berber Çelik, 

2016) 

30 lise öğrencisi Bilinçli İnternet 

Kullanımı, 

Akademik 

Güdülenme ve 

Zamanı Etkili 

Kullanmanın 

Arttırılmasına 

Yönelik 

Eğitim Programı; 

Ortalama 90-120 

dakikadan toplam 5 

oturum. 

İnternetin kendi seçimi 

olduğunun farkına varma, 

uzun süreli internet 

kullanımının olumsuz 

yanlarını görebilme, internetin 

aşrı kullanımının akademik 

başarı ile ilişkisini görebilme, 

interneti bilinçli kullanabilme, 

zamanı etkin kullanabilme, 

akademik motivasyon 

kazandırma, verimli ders 

çalışma. 

Sonuçlar bilinçli 

internet kullanımı, 

akademik güdülenme ve 

zamanı etkili 

kullanmanın 

arttırılmasına yönelik 

geliştirilen eğitim 

programının ergenlerin 

internet bağımlılığı 

eğilimlerinin 

azaltılmasında etkili 

olduğunu ortaya 

çıkmıştır. 
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(Berdibaeva et 

al., 2016) 

48 ergen Ortalama 60-90 

dakikadan toplam 7 

oturum. 

İletişim becerilerini geliştirme, 

öz saygıyı arttırma ve kaygıyı 

azaltmaya yönelik içeriğe 

sahip bir program 

uygulanmıştır. 

Deney grubunda 

internet bağımlılığı 

eğilimi olan öğrenci 

sayısında azalma 

görülmüştür. 

(Shek, Yu, 

Leung, Wu, & 

Law, 2016) 

1246 ortaokul 

öğrencisi. 

Program rastgele 

seçilen okullardaki 

İlköğretim 5 ve 6 

öğrencilerine 

uygulanmıştır. 

Uygulama süresi 

okullar arasında iki 

günlük yoğun 

uygulamadan bir 

aylık kademeli 

uygulamaya kadar 

değişmektedir. 

Bağımlılığın doğası, bilişsel, 

duygusal, sosyal ve 

davranışsal yeterlik alanlarına 

ilişkin olarak geliştirilen ve 

farklı tip bağımlılıklar, 

bağımlılığın işaretleri, 

bağımlılığın kısa ve uzun 

süreli sonuçları ve 

bağımlılıktan uzak durmaya 

dair farkındalık ve bilgi 

kazandırma. 

Deney ve kontrol 

grubunun kontrol 

edilemeyen internet 

kullanımları arasında 

program sonrasında 

deney grubu lehine 

anlamlı düzeyde 

farklılık olduğu tespit 

edilmiştir. 

(Lindenberg, 

Halasy, & 

Schoenmaekers, 

2017) 

40 ortaokul 

öğrencisi 

Ergenlerde İnternet 

Kullanım 

Bozukluğunu 

Önlemeye Yönelik 

Bilişsel-Davranışçı 

Grup Müdahalesi 

(PROTECT); 4 

oturum. 

Can sıkıntısı ve motivasyon 

sorunları, erteleme ve 

performans kaygısı, sosyal 

etkileşim, duygu düzenleme 

becerilerinden oluşan dört 

modül uygulanmıştır. 

Uygulanan programın 

ergenlerde internet 

kullanım bozukluğunu 

ve psikopatolojik 

bulguları azaltmada 

etkili olduğu 

görülmüştür.   

(Uysal & Balci, 

2018) 

84 ergen Sağlıklı İnternet 

Kullanımı Programı; 

Ortalama 40-80 

dakikadan toplam 8 

oturum. 

Aşırı internet kullanımının 

sosyal yaşama olan olumsuz 

etkilerini fark etme, internet 

kullanımını sınırlandırmaya 

ilişkin motivasyon oluşturma, 

internet bağımlılığı sonucunda 

ortaya çıkan davranışsal 

sorunların farkına varma, 

internet kullanımını 

sınırlandırmaya ilişkin 

aktiviteleri öğrenme, internet 

kullanımına alternatifler 

oluşturma, sağlıklı internet 

kullanımıyla ilişkili beceriler 

kazanma. 

Uygulanan programın 

ergenlerde internet 

bağımlılığını önlemede 

etkili olduğu 

görülmüştür.  

(Yang & Kim, 

2018) 

79 ergen Öz-Düzenleme 

Temelli İnternet 

Bağımlılığı Önleme 

Programı; 10 

oturum. 

İnternet bağımlılığı hakkında 

bilgi sahibi olma, internet 

davranışlarında kuralların 

farkında olmak, internet 

kullanım alışkanlıklarının 

farkına varma, sağlıklı internet 

kullanımıyla ilgili farkındalık 

oluşturma, öz düzenleme 

becerisi kazanma, zaman 

yönetimi becerisi kazanma, 

stresle başa çıkma becerileri 

kazanma, fiziksel ve psikolojik 

iyi oluşu artırma, kişilerarası 

ilişkileri güçlendirme, 

internetin yerini alabilecek 

sosyal aktiviteler oluşturma. 

Uygulanan program 

sonucunda deney 

grubundaki 

katılımcıların internet 

bağımlılık düzeyi 

kontrol grubuna göre 

anlamlı olarak düşük 

göstermiştir. Ayrıca 

uygulanan program öz-

yeterlik ve öz-

düzenleme düzeylerinin 

artışına olanak 

sağlamıştır.  

(Taş & Ayas, 

2018) 

24 ergen Psikolojik Belirtileri 

Azaltmaya Yönelik 

Psiko-Eğitim 

Programı; Ortalama 

Psikolojik belirtiler hakkında 

bilgilendirme, psikolojik 

sorunların bileşenleri, gevşeme 

ve nefes egzersizleri, duygu-

Uygulanan programın 

ergenlerde internet 

bağımlılığını azaltmada 

etkili olduğu ve bu 
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50 dakikadan 10 

oturum. 

düşünce-davranış üçlüsü ile 

ilgili bilgi ve beceri 

kazandırma, Olumsuz 

düşünceler ile psikolojik 

belirtiler ve internet 

bağımlılığı arasındaki ilişkiyi 

kavramak, öz-saygı ve kendini 

değerli görme, yaşam amaçları 

oluşturma, internet bağımlılığı 

hakkında bilgi verme, 

psikolojik belirtiler ile internet 

bağımlılığı arasındaki ilişkiyi 

fark etme. 

etkinin izleme testinde 

de devam ettiği 

görülmüştür. 

(Canoğulları 

Ayazseven, 

2019) 

28 ergen Bilişsel-Davranışçı 

Temelli Psiko-

Eğitim Programı; 10 

oturum. 

İnternet bağımlılığı hakkında 

bilgi verme, kişisel internet 

kullanımı hakkında 

farkındalık, kontrolsüz internet 

kullanımının olumsuz 

sonuçlarını fark etme, internet 

kullanım amaçlarını ortaya 

çıkarma ve alternatifler 

oluşturma, problemli internet 

kullanımının A-B-C modeline 

göre açıklanması, internet 

bağımlılığına sebep olan 

olumsuz otomatik 

düşüncelerin farkına varma, 

olumsuz otomatik 

düşüncelerin yerine gerçekçi 

olumlu düşünceler geliştirme, 

nefes ve kas egzersizlerini 

öğrenme, internet kullanımını 

sınırlandırma ve zaman 

yönetimi becerisi kazanma, 

güvenli internet kullanımı 

hakkında bilgi sahibi olma. 

 

(Erol, 2019) 40 lise öğrencisi Problemli İnternet 

Kullanımını 

Azaltmaya Yönelik 

Psiko-Eğitim 

Programı; Ortalama 

60-90 dakikadan 

toplam 10 oturum.  

Problemli internet kullanımı 

ile ilgili bilgi sahibi olma, 

problemli internet kullanımına 

ilişkin risk faktörlerinin 

farkına varma, problemli 

internet kullanımının kişisel 

yaşama olan olumsuz 

etkilerinin farkına varma, 

problemli internet kullanımıyla 

ilgili duygu-düşünce-davranış 

üçlüsünü keşfetme, internet 

kullanımını sınırlandırmaya 

ilişkin beceriler kazanma, 

problemli internet kullanımı 

ile olumsuz otomatik 

düşünceler arasındaki ilişkiyi 

fark etme, sağlıklı internet 

kullanımı becerilerini 

öğrenme, internet kullanımıyla 

ilgili öz denetim becerisini 

kazanma, internet dışı 

aktiviteler planlayabilme, 

kişisel ve sosyal ilişkilerin 

güçlendirilmesi,  

Araştırmada elde edilen 

bulgular, Bilişsel-

Davranışçı Yaklaşıma 

Dayalı PsikoEğitim 

Programının deney 

grubundaki ergenlerin 

problemli internet 

kullanım düzeylerini 

düşürdüğünü ortaya 

koymuştur. Bu düşüşün 

izleme testi sonucunda 

kalıcı olduğu 

bulunmuştur. Kontrol 

grubundaki ergenlerin 

ön-test, son-test ve 

izleme testi 

ölçümleriyle elde edilen 

problemli internet 

kullanımı puanları 

arasında anlamlı bir 

farklılığın olmadığı 

görülmüştür. 



Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar I 

 

280 

 

Bağartarhan & 

Siyez (2021) 

52 lise öğrencisi Bilişsel Davranışçı 

Terapi Temelli 

İnternet 

Bağımlılığını 

Önleme Programı; 

Ortalama 90 

dakikadan toplam 8 

oturum. 

Ellis’in ABC modelinin 

öğretilmesi, internet kullanımı 

ile ilgili hedefler oluşturma, 

internet kullanımıyla ilgili 

otomatik düşünceler ve bilişsel 

çarpıtmaları fark etme, internet 

kullanım amaçlarının farkına 

varılması, sorunlu internet 

kullanımının sosyal yaşamdaki 

etkilerini fark etme, sağlıklı 

internet kullanımının 

faydalarını fark etme, bilişsel 

çarpıtmalarla başa çıkma 

becerileri kazanma, gevşeme 

egzersizlerini öğrenme, 

iletişim becerilerini kazanma, 

zaman yönetimi becerisini 

kazanma. 

Araştırma sonucunda; 

internet bağımlılığını 

önlemeye yönelik 

bilişsel-davranışçı 

yaklaşıma dayalı psiko-

eğitim programının 

öğrencilerin internet 

bağımlılık düzeylerini 

ve internette bilişsel 

durum ölçeği puanlarını 

düşürmede etkili 

olduğu, bu programın 

ebeveyn psiko-eğitim 

programı ile eş zamanlı 

olarak uygulanmasının 

programın etkililiğini 

daha fazla arttırdığı 

belirlenmiştir. 

Çocuklarda Problemli İnternet Kullanımını Önleme Programlarının İçerikleri 

Bu bölümde, araştırma kapsamında incelenen psiko-eğitim programlarının içeriklerine ilişkin 

bulgular yer almaktadır. Tablo 3’te incelenen programlardaki konu başlıklarına ilişkin 

frekanslar gösterilmiştir.  

Tablo 3. Çocuklarda problemli internet kullanımını önleme programlarının içerikleri 
İçerik f 

Problemli internet kullanımı hakkında bilgi verme 7 

Sağlıklı internet kullanım becerilerini kazandırma 6 

Problemli internet kullanımının yaşama olan olumsuz etkilerini fark ettirme 5 

Zaman yönetimi becerileri kazandırma 5 

Bilişsel-davranışçı teknikleri öğretme 4 

Sosyal ilişkileri güçlendirme 4 

Psikolojik iyi oluşu arttırma ve psikolojik belirtiler ile internet bağımlılığı arasında ilişki kurma 3 

İnternet kullanımına alternatifler oluşturma 3 

İnternet kullanım alışkanlıklarının farkına varma 3 

Duygu düzenleme becerisi kazandırma 3 

Problem çözme becerisi kazandırma 3 

İletişim becerilerini güçlendirme 2 

Öz-saygıyı artırma becerisi kazandırma 2 

İnternet ortamındaki iletişim kurallarını ve değerleri kazandırma 2 

Akademik motivasyon oluşturma 1 

Stresle başa çıkma becerisi kazandırma 1 

Tablo 3 incelendiğinde, araştırma kapsamında incelenen psiko-eğitim programlarından 7’sinde 

internet bağımlılığı hakkında bilgi verme içeriğinin, 6’sında sağlıklı internet kullanım 

becerilerini kazandırma içeriğinin ve 5’inde internet bağımlılığının yaşama olan olumsuz 

etkilerini fark ettirme ve zaman yönetimi becerileri kazandırma içeriklerine yer verildiği 

görülmüştür. Ayrıca 4 programda bilişsel-davranışçı teknikleri öğretme ve sosyal ilişkileri 

güçlendirme içeriklerinin yer aldığı 3’ünde ise psikolojik iyi oluşu arttırma ve psikolojik 

belirtiler ile internet bağımlılığı arasında ilişki kurma, internet kullanımına alternatifler 

oluşturma, internet kullanım alışkanlıklarının farkına varma, duygu yönetimi becerisi 

kazandırma, problem çözme becerisi kazandırma içeriklerine yer verilmiştir. Bunun yanı sıra 2 

programda iletişim becerilerini güçlendirme, öz-saygıyı artırma becerisi kazandırma, internet 

ortamındaki iletişim kurallarını ve değerleri kazandırma içeriklerine yer verildiği 1’er 

programda ise akademik motivasyon oluşturma ve stresle başa çıkma becerisi kazandırma 

içeriklerinin yer aldığı görülmüştür. Aşağıda bu program içerikleri alanyazın ışığında 

açıklanmıştır.       
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Problemli internet kullanımı hakkında bilgi verme: Çocuklarla yürütülecek psiko-eğitim 

programlarında problemli internet kullanımının temel bileşenleri hakkında bilgi vermek, 

çocukların bu soruna ilişkin duyarlılık kazanmalarına imkân sağlayabilmektedir (Akbulut, 

2021). Bu bağlamda önleme programlarında problemli internet kullanımının tanımı, boyutları, 

belirtileri, nedenleri ve etkileri gibi konularda bilgi vermeye yönelik çalışmaların yapılması 

etkili olabilecektir.  

Sağlıklı internet kullanım becerilerini kazandırma: Problemli internet kullanımını önlemeye 

yönelik yapılacak çalışmalarda çocuklara sağlıklı internet kullanımı becerilerinin 

kazandırılması büyük önem taşımaktadır (Asıcı, 2019). Bu kapsamda önleme programlarında 

internette geçirilen zamanın kontrol edilebilmesi, internet içeriklerindeki tehditlerden korunma, 

siber farkındalık, öz-kontrol gibi becerilerin kazandırılmasının önemli olabileceği söylenebilir.  

Problemli internet kullanımının yaşama olan olumsuz etkilerini fark ettirme: Problemli 

internet kullanımı çocukların fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşam alanlarını olumsuz olarak 

etkileyebilmektedir (Avşaroğlu & Akbulut, 2020). Ancak interneti problemli bir şekilde 

kullanan birçok çocuk bu durumun farkında olmayabilmektedir. Dolayısıyla yürütülecek 

önleme programlarında problemli internet kullanımının çocukların yaşamlarına olan olumsuz 

etkileriyle ilgili farkındalık oluşturmak önemli olabilmektedir (Berber Çelik, 2016).  

Zaman yönetimi becerileri kazandırma: Bireylerin zaman yönetimi becerilerinin zayıf 

olması beraberinde internette geçirilen sürenin kontrol edilememesine ve beraberinde problemli 

internet kullanımına neden olabilmektedir (Altiner Yas, Isci, Alacam, Caliskan, & Kulekci, 

2022). Dolayısıyla yürütülecek önleme çalışmalarında çocuklara zaman yönetimi becerilerini 

kazandırmanın önemli bir yere sahip olabileceği söylenebilir.  

Bilişsel-davranışçı teknikleri öğretme: Araştırma kapsamında incelenen psiko-eğitim 

programlarında çocuklara hatırlatıcı kartlar, dış durdurucular, düşünceleri sorgulama, gevşeme 

ve nefes egzersizleri, A-B-C üçlüsü gibi birçok bilişsel-davranışçı tekniğin öğretildiği 

görülmüştür. Özellikle problemli internet kullanımının önlenmesi ve tedavisinde bilişsel 

davranışçı yaklaşımın etkili olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu tekniklerin 

kazandırılmasının önemli olduğu söylenebilir (Erden & Hatun, 2015). 

Sosyal ilişkileri güçlendirme: Sosyal etkileşimde yaşanan eksikliğin problemli internet 

kullanımı açısından risk oluşturabildiği göz önünde bulundurulduğunda çocukların sosyal 

ilişkilerinin güçlendirilmesinin problemli internet kullanımını önleme açısından önemli bir yere 

sahip olduğu söylenebilir (M Savcı & Aysan, 2016). Çünkü sosyal ilişkileri güçlü ve sosyal 

becerilere sahip olan çocuklar internet haricinde zaman geçirebilecekleri birçok aktivite ile 

uğraşabilmektedir. Bu durum problemli internet kullanımı açısından koruyucu olabilmektedir.  

Psikolojik iyi oluşu arttırma ve psikolojik belirtiler ile internet bağımlılığı arasında ilişki 

kurma: Alanyazındaki araştırmalar, psikolojik belirtilerin (depresyon, kaygı ve stres) yüksek 

olmasının ve psikolojik iyi oluşun düşük olmasının problemli internet kullanımı açısından bir 

risk faktörü olabileceğini göstermektedir (Ge, Se, & Zhang, 2014). Bu kapsamda çocukların 

psikolojik iyi oluş, mutluluk ve yaşam doyumlarını arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmasının 

önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir (Taş & Ayas, 2018). Araştırma kapsamında incelenen 

programlarda psikolojik iyi oluşu arttırmaya ve psikolojik belirtiler ile internet bağımlılığı 

arasındaki ilişkiye ilişkin farkındalık kazandırmaya ilişkin içeriklerin olduğu görülmüştür. 

İnternet kullanımına alternatifler oluşturma: Çocukların internet aktiviteleri dışında sosyal 

yaşamlarında aktivitelere katılmamaları veya hobilerinin olmaması problemli internet 

kullanımı açısından risk oluşturabilmektedir. Bu kapsamda internet kullanımına alternatifler 

oluşturmak, çocukların problemli internet kullanımı sorunuyla karşı karşıya kalmalarını 

önleyebilmektedir (Asıcı, 2018).  
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İnternet kullanım alışkanlıklarının farkına varma: İnternet kullanım alışkanlıkları ile ilgili 

farkındalığa sahip olmamak problemli internet kullanımı açısından risk oluşturabilmektedir. 

Çünkü çocukların hangi internet aktivitelerinde ne kadar süreyle zaman geçirdiklerinin farkında 

olmamaları internet ile ilgili kontrolün kaybedilmesine yol açabilmektedir (Kumcağız, 2019). 

Bu kapsamda çocukların internet kullanım alışkanlıklarına ilişkin farkındalık kazandırmak 

gerekmektedir.  

Duygu düzenleme becerisi kazandırma: Duyguların farkında olmak ve bu duyguları sağlıklı 

bir şekilde yönetebilmek birçok problemle sağlıklı bir şekilde başa çıkabilmek için önem 

taşımaktadır (Vatan & Oruçlular Kahya, 2018). Problemli internet kullanımı sorununda da 

duygu düzenleme becerisi önemli bir yere sahiptir (Karaer & Akdemir, 2019).  

İletişim becerilerini güçlendirme: Gelişmiş iletişim becerilerine sahip olmak kişilerarası 

ilişkilerdeki doyumu arttırabilmektedir. Bu ilişkilerden alınan doyumun yüksek olması da 

beraberinde problemli internet kullanımı açısından koruyucu bir role sahip olabilmektedir 

(Ansari et al., 2016). Bu bağlamda, çocuklarda problemli internet kullanımını önleme 

programlarında iletişim becerilerini güçlendirilmesine yönelik kazanımların yer almasının 

önemli olduğu söylenebilir. 

Öz-saygıyı artırma becerisi kazandırma: Bireyin kendisini değerli hissetmesi, yeterli olarak 

algılaması ve kendisine yönelik saygı duymasına ilişkin duygular olarak tanımlanmaktadır. Öz-

saygının sahip olduğu bu özellikler problemli internet kullanımı açısından koruyucu bir role 

sahip olabilmektedir (Aydm & San, 2011). Çünkü kendisini değerli ve yeterli olarak gören bir 

çocukların internet ortamında riskli davranışlar (sahte hesaplar ve paylaşımlar vb.) sergileme 

olasılığı azalabilmektedir. 

Problem çözme becerisi kazandırma: Yaşamda karşılaşılan problemli durumlarla başa 

çıkamamak beraberinde bu problemlerden kaçış için bazı mekanizmaların devreye girmesine 

yol açabilmektedir. Bu bağlamda, bir çocuğun karşılaştığı problemleri sağlıklı bir şekilde 

çözememesi bu çocuğun internete yönelerek bu problemden kaçmasına ve uzaklaşmasına 

neden olabilmektedir (İbili, 2017). Bu ise beraberinde problemli internet kullanımı sorununu 

ortaya çıkarabilmektedir. Dolayısıyla çocuklarda problemli internet kullanımını önlemeye 

yönelik yürütülecek programlarda problem çözme becerilerinin kazandırılmasının koruyucu bir 

role sahip olabileceği söylenebilir. 

İnternet ortamındaki iletişim kurallarını ve değerleri kazandırma: Bireylerin saygı, sevgi, 

arkadaşlık gibi temel değerler ile günlük yaşamdaki iletişim kurallarını internet ortamında etkili 

bir şekilde uygulamaları siber zorbalık gibi riskli davranışlar açısından koruyucu olabilmektedir 

(Peker & İskender, 2015). Bu kapsamda önleme programlarında bu başlıklara yer vermenin 

önemli olabileceği söylenebilir.  

Akademik motivasyon oluşturma: Bireyin akademik yaşamına ilişkin hedefler oluşturma ve 

bu hedeflere yönelik çaba göstermek için bir isteğe sahip olması olarak tanımlanan akademik 

motivasyon çocuklarda problemli internet kullanımı sorunuyla başa çıkmada önemli bir yere 

sahiptir (Berber Çelik, 2016). Araştırmalar, akademik motivasyonun problemli internet 

kullanımının anlamlı bir yordayıcısı olduğunu ve akademik motivasyonu düşük olan çocukların 

problemli internet kullanımı açısından riskli bir konumda yer aldıklarını göstermektedir (Demir 

& Kutlu, 2018). Dolayısıyla yürütülecek önleme çalışmalarında akademik motivasyonun 

desteklenmesinin önemli olabileceği söylenebilir. 

Stresle başa çıkma becerisi kazandırma: Bireyin yaşamında karşılaştığı stresli durumlar 

karşısında sağlıklı başa çıkma becerilerine sahip olması problemli internet kullanımı açısından 

koruyucu olabilmektedir (Chwaszcz, Lelonek-Kuleta, Wiechetek, Niewiadomska, & Palacz-

Chrisidis, 2018). Çünkü yaşamında karşılaştığı stresli bir durumla sağlıklı bir şekilde başa 
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çıkamayan bir kişi bu sorundan kaçış mekanizması olarak internete yönelebilmekte ve 

beraberinde internet kullanımı üzerindeki kontrolünü kaybedebilmektedir. Bu durum 

beraberinde problemli internet kullanımı sorununu ortaya çıkarabilmektedir. Alanyazında, 

stresle başa çıkma becerilerinin zayıf olmasının problemli internet kullanımı açısından risk 

oluşturduğunu gösteren araştırmalar bulunmaktadır. 

SONUÇ 

Bu çalışmada, çocuklarda problemli internet kullanımını önlemeye ilişkin hazırlanan ve 

etkililiği kanıtlanan psiko-eğitim programlarının içerikleri incelenmiştir. Araştırma kapsamında 

incelenen önleme programlarının alanyazında problemli internet kullanımının risk ve koruyucu 

faktörleri ile ilişkili olduğu görülmüştür. Ayrıca bu programların farklı yaklaşımları ve 

içerikleri ele alması bakımından bir çeşitlilik içerisinde olduğu görülmüştür. Araştırmadan elde 

edilen sonuçların, çocuklarda problemli internet kullanımı sorununa yönelik önleme 

programları hazırlayacak olan ruh sağlığı çalışanlarına katkı sunabileceği düşünülmektedir. 

Ayrıca bu alanda deneysel çalışma gerçekleştirecek olan araştırmacıların da bu konuda daha 

önce hazırlanmış psiko-eğitim programlarının içeriklerini bir bütün olarak görmeleri açısından 

kıymetli olabileceği düşünülmektedir. Sonuç olarak, çocuklarda problemli internet 

kullanımının önlenebilir bir sorun olduğu ve bu sorunun önlenmesine yönelik yürütülecek 

programlarda; problemli internet kullanımı hakkında bilgi verme, sağlıklı internet kullanım 

becerilerini kazandırma, problemli internet kullanımının yaşama olan olumsuz etkilerini fark 

ettirme, zaman yönetimi becerileri kazandırma, bilişsel-davranışçı teknikleri öğretme, sosyal 

ilişkileri güçlendirme, psikolojik iyi oluşu arttırma, psikolojik belirtiler ile internet bağımlılığı 

arasında ilişki kurma, internet kullanımına alternatifler oluşturma, internet kullanım 

alışkanlıklarının farkına varma, duygu yönetimi becerisi kazandırma, problem çözme becerisi 

kazandırma, iletişim becerilerini güçlendirme, öz-saygıyı artırma becerisi kazandırma, internet 

ortamındaki iletişim kurallarını ve değerleri kazandırma, akademik motivasyon oluşturma ve 

stresle başa çıkma becerisi kazandırma içeriklerinin yer aldığı görülmüştür. Ayrıca 

programların genellikle ergenlere yönelik hazırlandığı görülmüştür. Bu açıdan, teknoloji 

kullanım yaşının daha küçük yaşlara daha düştüğü göz önünde bulundurularak küçük yaş 

gruplarına yönelik önleme ve farkındalık programlarının hazırlanabileceği söylenebilir. Buna 

ek olarak farklı kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde hazırlanacak programların da önleme 

çalışmalarına ve alanyazına katkı sunabileceği düşünülmektedir. 
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 WEB 2.0 ARAÇLARI DESTEKLİ SINIF İÇİ TARTIŞMA YOLUYLA 

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ NÜKLEER 

SANTRALLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI 

 

Esra Uçak, Ceren Şaka 

 

Özet 

Bu araştırmada, web 2.0 destekli sınıf içi tartışma yoluyla fen bilgisi öğretmen adaylarının 

nükleer santraller ile ilgili görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Araştırma 2021-2022 eğitim 

öğretim yılının bahar döneminde 18 son sınıf fen bilgisi öğretmen adaylarıyla (17 kız, 1 erkek) 

yürütülmüştür.  Nitel araştırma paradigmasının kullanıldığı araştırma bir durum çalışmasıdır. 

Öğretmen adaylarıyla sosyobilimsel bir konu olan nükleer santraller ile ilgili yaklaşık bir buçuk 

saat süren sınıf içi tartışma yürütülmüş olup, veri toplama aracı olarak sınıf içi tartışmalar 

esnasında kullanılan web 2.0 araçları (mentimeter, canva ve scrumlr.io) ve sınıf içi video kaydı 

kullanılmıştır. Öncelikle nükleer santraller denildiğinde öğretmen adaylarının zihninde hangi 

kavramların çağrıştırdığını öğrenmek için mentimeter ile öğretmen adaylarının aklına gelen 

kavramlardan bir kelime bulutu oluşturulmuştur. Daha sonra öğretmen adaylarına nükleer 

santrallerin yapısı, çalışma prensibi ile ilgili bir video izletilmiştir. Video izlendikten sonra 

canva programı ile hazırlanan Mersin /Akkuyu Nükleer Enerji Santrali örneği ile öğretmen 

adaylarından verilen duruma ilişkin bilim insanı, doğa savunucuları, hükümet yetkilileri, yerel 

halk derneği, yerel kanser vakfı çalışmaları ve yerel halk temsilcileri olmak üzere yer alan 6 

farklı kişi ve kuruluşlardan birinin rolünü üstlenselerdi hangisini tercih ederlerdi? Niçin? 

sorusu sorulmuştur. Öğretmen adayları görüşlerini belirterek birbirleriyle aynı görüşte 

olmayanlar niçin olmadıklarına yönelik argümanlarını ortaya koymuşlardır. Ardından 

scrumlr.io üzerinden öğretmen adaylarından nükleer santrallerin olumlu ve olumsuz yönlerine 

ilişkin görüşleri alınarak, öğretmen adaylarına “Sizce nükleer santraller kurulmalı mı, 

kurulmamalı? Niçin?” sorusu sorularak scrumlr.io aracılığıyla görüşleri listelenmiştir. 

Öğretmen adaylarının karar ve gerekçelerinin belirlenmesinde SEE-SEP (Sosyoloji/Kültür, 

Ekonomi, Çevre, Bilim, Etik/Ahlaki ve Politika) modeli kullanılmıştır. Araştırma bulgularına 

göre; öğretmen adaylarının nükleer santraller denildiğinde zihinlerinde enerji, çernobil, 

radyasyon, patlama ve atom kavramlarının ön plana çıktığı görülmüştür. Öğrenmen 

adaylarının büyük bir bölümünün bilim insanı rolünü üstlendikleri, nükleer santrallerin 

kurulmasına ilişkin eşit sayıda olumlu ve olumsuz görüş belirttikleri ve büyük bir çoğunluğunun 

nükleer santraller kurulmalı yönünde görüş belirttikleri ortaya konmuştur. Nükleer enerji 

santrali konusunda çevre, ekonomi ve politik boyutunu dikkate alarak gerekçelerini belirttikleri 

tespit edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Sosyobilimsel konular, nükleer santraller, öğretmen adayları. 

 

ELICITATION OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS’ OPINIONS 

ABOUT NUCLEAR POWER PLANTS THROUGH WEB 2.0 TOOL-

ASSISTED CLASSROOM DISCUSSIONS 

 

Abstract 

The current study aimed to elicit pre-service science teachers’ opinions on nuclear power plants 

through web 2.0 tool-assisted classroom discussions. The study was conducted on a total of 18 
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fourth-year students (17 females and 1 male) in the spring term of the 2021-2022 academic 

year. The current study employed the case study design, one of the qualitative research methods. 

An in-class discussion about nuclear power plants, which is a socioscientific issue, was held 

with the pre-service teachers for about an hour and half and web 2.0 tools (mentimeter, canva 

and scrumlr.io) used during the classroom discussions and in-class video recording were used 

as data collection tools. First of all, in order to determine what comes to the pre-service teachers’ 

mind when nuclear power plants are mentioned, a word cloud was created from the concepts 

offered by the pre-service teahers by using the mentimentees. Afterwards, a video about the 

structure and working principle of nuclear power plants was shown to the pre-service teachers. 

After watching the video, they were asked which of the roles of the 6 different individuals and 

organizations, including scientists, nature activists, government officials, local people’s 

associations, local cancer foundation and local people representatives, they would prefer for the 

situation given on the basis of the example of Mersin / Akkuyu Nuclear Power Plant prepared 

with the canva program.  The pre-service teachers expressed their opinions and those who did 

not agree with each other put forward their arguments as to why they did not. The pre-service 

teachers were asked for their opinions about the advantages and disadvantages of nuclear power 

plants over the scrumlr.io and they are asked the question “Do you think nuclear power plants 

should be established? Why?” and their opinions were listed by means of scrumlr.io and each 

pre-service teacher was asked his/her reasons for their opinions. The SEE-SEP 

(Sociology/Culture, Economy, Environment, Science, Ethics/Morality and Policy) model was 

used to determine the decisions and reasons of the pre-service teachers. The research findings 

have revealed that the concepts first coming to the mind of the pre-service teachers are energy, 

Chernobyl, radiation, explosion and atom when nuclear power plants are mentioned. It has also 

been revealed that a large part of the pre-service teachers assumed the role of scientists, 

expressed an equal number of positive and negative opinions about the establishment of nuclear 

power plants, and the majority of them were of the opinion that nuclear power plants should be 

established. Moreover, it has been determined that they stated their reasons largely on the basis 

of the environmental, economy and political dimensions of the issue of nuclear power plants.  

Key Words: Pre-service science teachers, socioscientific issues, nuclear power plants. 

GİRİŞ 

Sosyobilimsel konular (SBK) “kompleks, açık uçlu, süregelen tartışmalı ikilemler, kesin 

cevapları olmayan, farklı bakış açılarıyla yapılandırılmış argümanlar barındıran konular olarak 

tanımlandırılmıştır (Sadler 2004). Bu özelliklerin yanı sıra bir konunun sosyobilimsel konu 

olarak tanımlanması için sahip olması gereken iki kriter vardır. Birincisi, konu bilimsel 

konularla ilgili olmalı ve ikincisi de sosyal yaşamda önemi olmalıdır (Eastwood vd. 2012). 21. 

Yüzyıl fen eğitimi, öğrencileri tartışmaya, karar alma süreçlerine dahil olmaya, güncel 

konularla ilgili harekete geçmeye teşvik etmeyi ve hazırlamayı amaçlamaktadır.  

Sosyobilimsel konular bu bağlamda önemli bir bağlam oluşturur ve kritik bir role sahiptir. 

Sosyobilimsel konular eğitimi, bilimsel bağlantılara sahip çok yönlü sosyal konuları içeren açık 

uçlu bir eğitimdir (Sadler, 2011). Dolayısıyla öğrencilere bilimsel kanıtları ve konularla ilgili 

sosyal bakış açılarını değerlendirme fırsatı sunar ve bu konularda ele alınabilecek farklı bakış 

açılarını keşfetme olanağı tanır. Sosyobilimsel konuların etkililiğini araştıran çalışmalara 

bakıldığında bu konuların sınıf ortamında kullanılma amacı; öğrencilerin ezbere dayanmayan 

şekilde anlamlı öğrenmeleri ve kavramsal anlamda bağlantı kurmaları ile fen kazanımları 

edinmeleri (Sadler ve Zeidler, 2005; Romine, Sadler, Kinslow, 2016), etik farkındalık ve 

duyarlılığa sahip (Dawson, 2011), fen okuryazarı bireyler olmalarını sağlamaktır (Ratcliffe ve 

Grace, 2003; Barrue ve Albe, 2013). Fen okuryazarlığını geliştirmek için güncel toplumsal 

sorunları fen eğitimiyle buluşturur ve fen bilgisini öğrenciler için anlamlı hale getirir. 
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Sosyobilimsel konular eğitimi fen okuryazarlığı ve 21.yy becerileri arasında kendine yer bulan 

içerik bilgilerini (Klosterman ve Sadler, 2010) ve karakter gelişimini (Lee ve diğerleri, 2013) 

bilimin doğası anlayışını (Eastwood ve diğerleri, 2012) ve informal muhakeme becerilerini 

(Chung ve diğerleri, 2016; Zeidler ve diğerleri, 2009) de geliştirir. 

Bireylerin sosyobilimsel konuları anlama, tartışma yapma ve bu konulara yönelik problemleri 

çözme yeteneği fen okuryazarı bir bireyin önemli bir özelliği haline gelmiştir. Bireylerin, bir 

fen okuryazarı olarak, sosyobilimsel ikilemlerde bilinçli ve duyarlı bir şekilde karar vermelerine 

katkı sağlayacak nükleer santraller, klonlama, genetik tarama, üreme teknolojileri, aşılama gibi 

ikilemler içeren tartışmalı konular fen öğrenme ve öğretim süreçlerine dâhil edilmesi sıklıkla 

vurgulanmaktadır. Dolayısıyla birçok ülke öğretim programlarında sosyobilimsel konulara yer 

vermektedir. Sosyobilimsel konuların uluslararası alan yazında Fen öğretim programı reform 

belgelerinde 1990’larda temelleri atılırken, Türkiye’de Fen Bilimleri Öğretim Programı 

kapsamına alınışı 2013’tür ve 2013 yılı Fen Bilimleri Öğretim Programı’nda öğrenme alanı 

içerisinde sosyobilimsel konulara yer ayrılmıştır. 2013 Fen Bilimleri Dersi Öğretim 

Programı’nın temel amaçları arasında SBK’nın önemi “sosyobilimsel konuları kullanarak 

bilimsel düşünme alışkanlıklarını geliştirmek” şeklinde; 2018 programında ise, “sosyobilimsel 

konuları kullanarak muhakeme, bilimsel düşünme alışkanlıkları ve karar verme becerileri 

geliştirmek” şeklinde betimlenmiştir (MEB, 2013; 2018). Fen Bilimleri öğretmenlerinin, 

öğretim sürecindeki referans noktaları Fen Bilimleri öğretim programlarıdır. Program 

kazanımlarının ise öğrenciler tarafından edinilmesinde en önemli aracı öğretmenlerdir. 

Dolayısıyla fen bilgisi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının öncelikle sosyobilimsel 

konulardan haberdar olmaları, sınıf içine taşımaları ve sosyobilimsel konularla ilgili 

düşüncelerinin incelenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda çalışmada web 

2.0 araçları destekli sınıf içi tartışma yoluyla fen bilgisi öğretmen adaylarının nükleer 

santrallere ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda öğretmen 

olduklarında web 2.0 araçlı sosyobilimsel konulara ilişkin sınıf içi tartışmaları nasıl 

yapabileceklerine yönelik olarak öngörü geliştirebilmeleri istenmiştir.  

YÖNTEM 

Araştırmanın Deseni: 

Web 2.0 destekli sınıf içi tartışma yoluyla fen bilgisi öğretmen adaylarının nükleer santraller 

ile ilgili görüşlerinin alınmasının amaçlandığı bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden 

durum çalışması deseni esas alınmış, çalışma grubunun belirlenmesi, veri toplama araçları, 

uygulama süreci ve verilerin analizi de bu yönteme uygun şekilde biçimlenmiştir. Durum 

çalışması, araştırılacak durumun sınırlı bir biçimde derinlemesine betimlenmesi ve 

incelenmesini esas almaktadır (Merriam, 2013).  

Çalışma Grubu: 

Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim öğretim yılının bahar döneminde bir devlet 

üniversitesinde Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nda 4. sınıfta öğrenim görmekte olan 18 son 

sınıf fen bilgisi öğretmen adayı (17 kız, 1 erkek) oluşturmaktadır.  

Uygulama ve Veri toplama Süreci: 

Öğretmen adaylarıyla sosyobilimsel bir konu olan nükleer santraller ile ilgili yaklaşık bir buçuk 

saat süren akran liderli sınıf içi tartışma yürütülmüş olup, veri toplama aracı olarak sınıf içi 

tartışmalar esnasında kullanılan web 2.0 araçları (mentimeter, canva ve scrumlr.io) ve sınıf içi 

video kaydı kullanılmıştır. Öncelikle nükleer santraller denildiğinde öğretmen adaylarının 

zihninde hangi kavramların çağrıştırdığını öğrenmek için mentimeter ile öğretmen adaylarının 

aklına gelen kavramlardan bir kelime bulutu oluşturulmuştur. Daha sonra öğretmen adaylarına 

nükleer santrallerin yapısı, çalışma prensibi ile ilgili bir video izletilmiştir. Video izlendikten 
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sonra canva programı ile hazırlanan Mersin /Akkuyu Nükleer Enerji Santrali örneği ile 

öğretmen adaylarından verilen duruma ilişkin bilim insanı, doğa savunucuları, hükümet 

yetkilileri, yerel halk derneği, yerel kanser vakfı çalışmaları ve yerel halk temsilcileri olmak 

üzere yer alan 6 farklı kişi ve kuruluşlardan birinin rolünü üstlenselerdi hangisini tercih 

ederlerdi? Niçin? sorusu sorulmuştur. Öğretmen adayları görüşlerini belirterek birbirleriyle 

aynı görüşte olmayanlar niçin olmadıklarına yönelik argümanlarını ortaya koymuşlardır. 

Ardından scrumlr.io üzerinden öğretmen adaylarından nükleer santrallerin olumlu ve olumsuz 

yönlerine ilişkin görüşleri alınarak, öğretmen adaylarına “Sizce nükleer santraller kurulmalı mı, 

kurulmamalı? Niçin?” sorusu sorularak scrumlr.io aracılığıyla görüşleri listelenmiştir. 

Verilerin Analizi 

Öğretmen adaylarının karar ve gerekçelerinin belirlenmesinde SEE-SEP (Sosyoloji/Kültür, 

Ekonomi, Çevre, Bilim, Etik/Ahlaki ve Politika) modeli kullanılmıştır. SBK ile ilgili adayların 

karar durumlarını belirlemek için sorulan sorulara verilen cevapların analizinde ise içerik 

analizi yöntemi kullanılmıştır. Betimsel analiz, elde edilen verilerin daha önceden belirlenmiş 

temalara göre düzenlenmesi 

Araştırmadan elde edilen veriler analiz edilirken veriler iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı 

bağımsız bir biçimde okunarak ortak kelime/cümleler kodlanarak tematik olarak 

gruplandırılmıştır (Bogdan ve Biklen, 2007). Daha sonra, araştırmacılar tarafından bağımsız bir 

biçimde ortaya konulan kod şemaları karşılaştırılmış ve farklılıklar üzerinde görüş birliği 

sağlanıncaya kadar karşılaştırmalara devam edilmiş ve uzlaşıya varılarak nihai kod listesi 

oluşturulmuştur. 

Tablo 1.Örnek içerik analizi süreci 
Boyutlar Görüş   Örnek ifade 

 

Sosyal  “İnsanlar için olası hastalıkları tetikleyebilir” (ÖA3) 

Çevre  “Çevreye zararları beni hep korkutuyor” (ÖA15) 

Ekonomi 

 

Teknoloji                                                                                                    

 

Etik/Ahlaki                                                                                                                                                        

 

Politik 

 “Çok büyük enerji kazançları sağlayacak ve enerji 

konusunda kimseye bağımlı olmayacağız” (ÖA8) 

“Nükleer santral bir ülkenin teknolojik açıdan ilerlemesi 

için önemlidir” (ÖA6) 

“İnsanlar bencil, çıkarcı ve tehlikeli olabiliyor. O yüzden 

risk almamak kötüye kullanım ihtimalini yok eder” (ÖA2) 

“Bu bizim ülkemize büyük bir güç sağlar” (ÖA5) 

BULGULAR 

Nükleer santraller denildiğinde öğretmen adaylarının zihninde hangi kavramların 

çağrıştırdığını öğrenmek için mentimeter ile öğretmen adaylarının aklına gelen kavramlardan 

bir kelime bulutu oluşturulmuştur. 
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Araştırma bulgularına göre; öğretmen adaylarının nükleer santraller denildiğinde zihinlerinde 

enerji, çernobil,atom, radyasyon ve patlama kavramlarının ön plana çıktığı görülmüştür. 

Öğretmen adaylarından verilen duruma ilişkin bilim insanı, doğa savunucuları, hükümet 

yetkilileri, yerel halk derneği, yerel kanser vakfı çalışmaları ve yerel halk temsilcileri olmak 

üzere 6 farklı kişi ve kuruluşlardan birinin rolünü üstlenselerdi hangisini tercih ederlerdi? 

Niçin? sorusu sorulmuştur.  

Tablo 2. Fen bilgisi öğretmen adaylarının nükleer güç etkinliği kartlarından üstlendikleri 

rol/roller 

Tercih edilen 

roller 

Nükleer Güç Etkinliği tanıtım kartları 

(Mcsharry&Jones,2000’den aktaran Sosyobilimsel 

Konuların Öğretimi: Rol Oynama Dr. Yılmaz KARA) 

Tercih eden 

öğretmen 

adayları 

Bilim insanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yerel Halk 

Derneği 

 

 

 

 

 

 

Hükümet 

yetkilileri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nükleer santrallerin inşa edilmesini istiyor 

çünkü: 

● Önemli yeni araştırmalar 

yapmaya ihtiyaç vardır. 

● Yeni teknolojiyle çalışmak 

istemektedirler. 

● Nükleer enerjinin güvenli 

olduğunu göstermeye isteklidirler. 

● Geri dönüştürülebilir enerji 

türlerini kullanma konusunda 

isteklidirler. 

 

Nükleer santral yapımına karşı çünkü: 

● Bölge sakinleri tehlikeden 

korkmaktadır. 

● Yerel yaşamın güzelliğini 

bozacaktır. 

● Doğal alana yeni ulaşım 

yolları açılacak ve yapısı 

bozulacaktır. 

 

Nükleer santrallerin inşa edilmesini istiyor 

çünkü: 

● Ülkenin artan elektrik 

gereksinimi vardır. 

● Yeni ve güvenli teknolojiyi 

uygulamaya koymak gereklidir 

 

ÖA1,ÖA2,ÖA3,ÖA4,ÖA6,ÖA7, 

ÖA8,ÖA14,ÖA16,ÖA17,ÖA18 

 

 

 

ÖA2 
 

 

 

 

ÖA5,ÖA6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖA9,ÖA11,ÖA13,ÖA15 
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Doğa 

Savunucuları 

 

 

 

 

 

 

 

Yerel Konsey 

Temsilcileri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yerel Kanser 

Vakfı 

Çalışmaları 

 

 

● Geri dönüşümü 

gerçekleştirmek için daha fazla fosil 

enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır. 

● Santralin inşa edileceği alan 

yerleşimden izoledir. 

 

Nükleer santral yapımına karşı çünkü: 

● Yaban hayatı ve yerel halk 

üzerinde      olumsuz etkileri 

olacaktır. 

● Ülkede zaten yeterli sayıda 

enerji santrali vardır. 

● Çernobil gibi kazalarla ilgili 

endişeler 

vardır. 

 

Nükleer santrallerin inşa edilmesini 

istiyor çünkü: 

● Yerel istihdamı büyük 

ölçüde geliştirecektir. 

● İnşa edilen bölgenin geliri 

büyük ölçüde artıracaktır. 

● Tesisleri iyileştirmek için 

para kullanılabilecektir. 

● Konuta yatırım yapmak için 

para kullanılabilecektir 

 

Nükleer santral yapımına karşı çünkü; 

● Kanserin insanlar ve 

aileleri üzerinde yıkıcı etkilerinin 

farkında olunmalıdır. 

● Kanser tedavisine yönelik 

araştırmaları arttırmak için 

fazladan para 

kullanılamayacağından endişe 

duymaktadırlar. 

● Mağdurların tazminat 

alamayacağından endişe 

duymaktadırlar 

● .Kanser hastası sayısında 

öngörülen artışla başa çıkmak için 

yeterli hastane yatağı 

olmadığından endişe duymaktadır. 

Araştırma bulgularına göre; 11 öğretmen adayı Bilim İnsanı, 4 öğretmen adayı Doğa 

Savunucuları,2 öğretmen adayı Hükümet Yetkililerini ve 1 öğretmen adayı ise Yerel Halk 

Derneği rolünü tercih ettiği görülmüştür. Öğretmen adaylarının vermiş olduğu örnek 

ifadelerden kesitler sunulmuştur. 

 “Bilim insanları inşa edilmesini istiyor. Araştırmalar yaparak ortaya çıkacak dezavantajlarını 

yok edebilir.” (ÖA18) 

“Ben Hükümet Yetkilileri gibi düşünürdüm. Çünkü onlar diyor ki ülkenin enerji gereksinimi 

vardır. Ülke nüfusu arttığından dolayı büyük bir enerjiye ihtiyaç duyuyoruz. Doğal kaynaklar 

kullandığımızda yeterli olmayabiliyor. Bu karar bir kurumun elinde olacağı için hükümet 
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yetkilileri o alanda izole bir alan yapacaklar ve radyasyon çıksa bile Çernobil olayındaki gibi 

etkileri uzun süre sonra belli olacaktır. Santraller kontrol edilebileceğinden herhangi bir risk 

olacağını düşünmüyorum.” (ÖA5) 

“Bilim insanları ve Yerel Halk Derneği arasında kaldım. Mantıklı olarak baktığımda gelişen 

teknolojiler olduğu için bilim insanları tercih ederim fakat empati kurduğumda ise yaşadığım 

yerde bir nükleer santral yapımı olsaydı endişe duyardım.” (ÖA2) 

“Bilim insanları bilimsel süreç basamaklarını uyguladığı için bize veriler sunacaktır. Bu veriler 

güvenilir olduğundan dolayı bizler kendimizi daha güvende hissedebiliriz.” (ÖA1) 

“Ben doğa savunucularının tarafındayım. Bu dünya sadece bize ait değildir. Diğer ağaç, 

hayvan gibi canlılara söz hakkı veremeyeceğimizden dolayı insanlar sadece kendi çıkarları için 

nükleer santralleri kurabilir.” (ÖA15) 

Scrumlr.io üzerinden öğretmen adaylarından nükleer santrallerin olumlu ve olumsuz yönlerine 

ilişkin görüşleri alınmıştır. Aşağıda fen bilgisi öğretmen adaylarının nükleer santrallerin olumlu 

ve olumsuz yönlerine ilişkin görüşleri bulunmaktadır.  

            

Nükleer santrallerin olumlu yönleri olarak öğretmen adayları, atıkların depolanarak radyoaktif 

atık kontrolünün sağlandığını, doğalgaza bağımlılığı azalttığını, fosil yakıtlar çevreye zarar 

verdiği için daha temiz enerji elde edildiğini, enerji ihtiyacının fazla olmasından dolayı enerji 

ihtiyacını gidereceğini belirtmişlerdir. 
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Nükleer santrallerin olumsuz yönleri olarak ise öğretmen adayları, çevreye zarar verdiğini, 

savaşlarda açık hedef olduğunu, hastalıklara (kanser gibi) sebep olabileceğini, çernobil faciası 

gibi patlama riskinin olduğunu, ülkeler arası güç savaşı olabileceğini ve fazla maliyetli 

olduğunu belirtmişlerdir. 

Öğretmen adaylarına “Sizce nükleer santraller kurulmalı mı, kurulmamalı? Niçin?” sorusu 

sorularak scrumlr.io aracılığıyla görüşleri listelenmiş ve her bir öğretmen adayına görüşlerinin 

gerekçeleri sorulmuştur. Aşağıdaki tabloda (Tablo 3) öğretmen adaylarının görüşleri ve 

görüşlerine ait örnek ifadeler yer almaktadır.  

Tablo 3. Fen bilgisi öğretmen adaylarının nükleer santrallere ilişkin görüşleri 
SBK         Görüş   Örnek ifade 

Nükleer      

santraller 

   Kurulmalı  

   (f=10) 

 “Kurulması taraftarıyım. Her ne kadar risk taşısa da risk 

her yerde var. Uzun vadede çevreyi korumak adına daha 

yararlı…” (ÖA12) 

 

“Olumsuz yönleri olsa da olumlu yönlerinden bakmak 

daha mantıklı geldi ve kurulsun çok büyük enerji 

kazançları yaşanacaktır ve enerji konusunda kimseye 

bağımlı kalmayacağız” (ÖA8) 

 

  

 Kurulmamalı                     

(f=5) 

 

 

 

 

 

 

“Ben kurulmaması taraftarıyım olum yönlerine bakınca 

evet çok güzel fazla enerji ama bende olumsuz yönleri 

daha ağır basmaktadır. Çevreye zararları beni hep 

korkutur. Ya da açık bir hedef olması, maliyetinin çok 

olması beni kurulmaması tarafına itti” (ÖA15) 

Kararsız kalma 

(f=3) 

 “…bu konuda açıkçası kararsızım. Fakat olumsuz yönleri 

gelişen teknoloji ile en aza indirirsek doğaya, hastalıklara 

çözüm getirilebilir…” (ÖA3) 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının nükleer santrallere ilişkin görüşleri incelendiğinde öğretmen 

adaylarından 10’u nükleer santraller kurulmalı şeklinde görüşünü belirtirken, 5’i kurulmamalı 

şeklinde görüşünü ifade etmiştir. 3 öğretmen adayı ise kararsız olduğunu belirtmişlerdir. Her 

bir öğretmen adayına görüşlerinin gerekçeleri SEE-SEP modeline göre analiz edilmiş ve Tablo 

4.de sunulmuştur.  

Tablo 4. Fen bilgisi öğretmen adaylarının nükleer santrallere ilişkin görüşlerinin SEE-SEP 

modeline göre analizi 
KARAR 

                      BOYUT      

    Kurulmalı                      Kurulmamalı              Kararsızım 

Sosyoloji/Kültür          

 

Çevre                                          

 

Ekonomi                                     

 

Bilim 

 

Etik/Ahlaki                        

 

Politika                               

          1  

  

          5  

 

          5   

  

          1   

 

          -     

  

          2                                                                                                                                            

          - 

  

          2    

 

          1 

 

          - 

 

          3  

 

          2                                                                                                                                  

        2 

  

        1 

 

         - 

 

         1 

 

          -   

 

          2 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Araştırma bulgularına göre; öğretmen adaylarının nükleer santraller denildiğinde zihinlerinde 

enerji, çernobil, radyasyon, patlama ve atom kavramlarının ön plana çıktığı görülmüştür. 

Öğrenmen adaylarının büyük bir bölümünün bilim insanı rolünü üstlendikleri, nükleer 

santrallerin kurulmasına ilişkin eşit sayıda olumlu ve olumsuz görüş belirttikleri ve büyük bir 
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çoğunluğunun nükleer santraller kurulmalı yönünde görüş belirttikleri ortaya konmuştur. 

Nükleer enerji santrali konusunda çevre, ekonomi ve politik boyutunu dikkate alarak 

gerekçelerini belirttikleri tespit edilmiştir.  Tekgöz ve Ercan-Yalman (2020) Akkuyu 

bölgesinde görev yapmakta olan beş fen bilgisi öğretmenleri ile yaptıkları çalışmada 

öğretmenlerin nükleer enerji ile ilgili tanımlama ve bilgileri tespit edilmek istenmesi için çeşitli 

sorular yönlendirilmiştir. Yaptıkları çalışmanın bulgularını incelendiğinde öğretmenlerin enerji 

ihtiyacını karşılaması ve dışa bağımlılığı azaltması açısından nükleer santrallere olumlu baktığı 

görülmüş olup, bulgular çalışmamızla benzerlik göstermektedir. Yine olumsuz sonuçları 

öğretmenler tarafından santrallerin patlaması durumunda ortaya çıkan uzun süreli etkiden 

dolayı ekosistemin bozabileceği şeklinde belirtilmiş olup çalışmamızdaki bulgular ile aynı 

doğrultudadır. Ateş ve Saraçoğlu (2013) yaptıkları çalışmada öğretmen adaylarının nükleer 

enerji ile çeşitli sorular yönlendirilmiştir. Çalışmanın bulguları incelendiğinde öğretmen 

adayları nükleer teknoloji silaha sahip olan ülkelerin dünya üzerinde söz sahibi olacağını 

düşünmektedir. Ayrıca adaylar nükleer enerjiye sahip olmanın enerji ihtiyacını gidermede dış 

ülkelere olan bağımlılığı azaltacağını düşünmektedir. Bulgular incelendiğinde, öğretmen 

adayları Türkiye’de enerji ihtiyacının çok fazla olduğunu belirterek nükleer enerjinin kurulması 

durumunda dışa bağımlılığın azalacağını düşünmektedirler. Yapmış olduğumuz çalışmamızın 

bulguları incelediğinde ise öğretmen adayları nükleer santrallerin olumlu yönlerine enerji 

ihtiyacını gidermesi, doğalgaza olan bağımlılığın azalması ve gelişmiş ülke gibi yönlerinin 

olduğunu söylemektedir. Bu bağlamda iki çalışmanın bulguları arasında benzer yönler oldukça 

fazladır. Ateş ve Saraçoğlu (2013) tarafından yapılan araştırmada öğretmen adaylarına nükleer 

santrallerin olumsuz yönleri sorulduğunda nükleer santrallerin yaydıkları radyoaktif atıkların 

canlılar için tehlike arz ettiğini ve bölgede yaşayan bebek ve çocuklarda kanserlere sebep 

olduğunu düşünmektedirler ve bu durumu nükleer santrallerin yaydığı radyasyona 

bağlamaktadırlar. Yapmış olduğumuz çalışmada da öğretmen adaylarının nükleer santrallerin 

çevreye zararlı olduğunu, kanser gibi hastalıklara neden olabileceğini söylemeleri bu iki 

çalışmanın benzer yönlerinden biridir. Eş, Mercan ve Ayas (2016) çalışmasında öğretmen 

adaylarına nükleer kavramının tanımı sorulmuştur ve nükleer kavramını enerji odaklı olarak 

tanımladıkları görülmüştür. Yapmış olduğumuz çalışmada da öğretmen adaylarının nükleer 

kavramının daha çok enerji odaklı tanımladıkları görülmüştür. Enerji kavramı dışında çernobil, 

radyasyon ve patlama gibi kavramların da ön plana çıktığı görülmüştür. Eş, Mercan ve Ayas 

(2016) çalışmasında öğretmen adaylarının nükleer enerjinin yarar ve zararlarına ilişkin 

görüşleriyle ilgili bulgular incelendiğinde öğretmen adayları nükleer enerjinin yaralarına 

yönelik olarak gelişmiş ülke ve temiz enerji gibi örnekler vermiştir. Yapmış olduğumuz 

çalışmanın bulguları incelendiğinde de 4 öğretmen adayı temiz enerji sağladığını söylerken 1 

öğretmen adayı ise gelişmiş ülke gibi örnekler vererek Eş, Mercan ve Ayas (2016) 

çalışmasındaki benzer bulgular elde edilmiştir. Her iki çalışmada da nükleer enerjinin 

zararlarına yönelik cevaplara ilişkin bulgular incelendiğinde çevresel, insan sağlığı ve 

silahlanmadan dolayı ülkeler arası güç savaşı gibi zararlarının olduğu ortak bulgu sonuçlarından 

biridir. Öztürk ve Türkoğlu (2018) yaptıkları çalışmada fen bilgisi öğretmen adaylarının 

sosyobilimsel konularla ilgili akran liderli tartışmalar gerçekleştirmişlerdir. Yapmış oldukları 

çalışmada öğretmen adaylarının SBK’larla ilgili görüşlerinin (destekleme/ desteklememe/ 

kararsız kalma) uygulama öncesi ve sonrasında da değişebildiği gözlenmiştir. Çalışmamızın 

bulgularıyla karşılaştırdığımızda bazı öğretmen adayları nükleer santrallerle ilgili verilen 

duruma ilişkin bilim insanı, doğa savunucuları, hükümet yetkilileri, yerel halk derneği, yerel 

kanser vakfı çalışmaları ve yerel halk temsilcileri olmak üzere 6 farklı kişi ve kuruluşlardan 

birinin rolünü üstlenirken kararsız kalıp daha sonra görüşleri değişmiştir. Örneğin bir öğretmen 

adayı yerel halk derneği ve bilim insanları arasında kalmış daha sonra yerel halk derneğini 

tercih etmiştir. 
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Topçu (2008) fen bilimleri eğitiminde sosyobilimsel konulara ilişkin tartışma ve değerlendirme 

etkinliklerine yer verilmesinin bireylerin rasyonel, duyusal ve sosyal gelişimine katkı 

sağlayacağını öne sürmektedir. Sürmeli (2008), öğrencilerin sosyobilimsel konularla 

karşılaştıklarında etkili kararlar verebilmeleri için sosyobilimsel konuların sınıfta yer alması 

gerektiğini vurgulamaktadır. Sosyobilimsel konuların fen bilimleri eğitimine dâhil edilmesiyle 

öğrencilerin karar verme, analiz etme, sentezleme, değerlendirme ve sosyobilimsel konular 

arasındaki ilişkileri algılama becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır (Zeidler, 2001). 

Dolayısıyla fen programı kazanımları bağlamında fen öğretmenlerinin sosyobilimsel konuları 

sınıflarına taşımalarının oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. 
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FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL DIŞI ÖĞRENME 

ORTAMLARINDAN BİRİ OLAN PLANETARYUMA İLİŞKİN 

GÖRÜŞLERİ 

 

Esra UÇAK, Yüksel ÇEKBAŞ 

 

Özet 

Planetaryumlar; bugüne kadar bilinen tüm gök cisimlerinin, hareketlerinin, neden oldukları 

değişimlerin ve olayların özel projektörlerle bir kubbeye yansıtıldığı hem eğitim-öğretim hem 

de eğlence amacıyla kullanılan özel yapılardır. En önemli üstünlüğü gerçeğe çok yakın bir 

görüntü oluşturmasının yanı sıra, çok uzun sürede gerçekleşen gök olaylarını saniyeler 

içerisinde kubbesine yansıtabilmesidir. Bu araştırmada fen bilgisi öğretmen adaylarının okul 

dışı öğrenme ortamlarından birisi olan planetaryuma ilişkin görüşleri araştırılmıştır. 

Araştırmada nitel araştırma yöntemi desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çalışmaya 

2021-2022 eğitim öğretim yılının bahar döneminde okul dışı öğrenme ortamları dersini alan 

32 son sınıf fen bilgisi öğretmen adayı (26 kız 6 erkek) katılmıştır. Fen bilgisi öğretmen adayları 

planetaryumda “Dünya Gezegeninin Doğuşu” adlı yarım saat süren bir film izlemişler ve film 

bitiminde eğitmen eşliğinde “uzay gezintisi simülasyonuna” katılmışlardır. Planetaryum 

sonrasında bahçede izlediği filme ilişkin sorulardan oluşan bir oyun oynamışlardır. Veri 

toplama aracı olarak açık uçlu sorulardan oluşan bir doküman kullanılmıştır. Verilerin 

analizinde içerik analizi yapılmıştır. Araştırmada; fen bilgisi öğretmen adaylarının 

planetaryuma ilişkin düşünceleri, etkinlik sırasında hissettikleri duygular, nelerden 

etkilendikleri, planetaryumun öğretmen ve öğrenci açısından nasıl bir öğrenme ortamı 

olduğuna dair görüşleri alınarak bulgular yorumlanmıştır. Araştırmada öğretmen adayları 

planetaryum etkinliği sonrası bahçede filme ilişkin sorulardan oluşan top oyunundan çok keyif 

aldıklarını ve okul dışı öğrenme ortamlarında gezi öncesi, gezi ve gezi sonrası etkinliklerin 

önemini kavradıklarını ifade etmişler ve benzer planetaryum etkinlikleri için plan 

oluşturabildikleri görülmüştür. Öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu öğretmen olduklarında 

olanakların el verdiği ölçüde öğrencilerini mutlaka planetaryuma götürmek istediklerini 

belirtmişlerdir.  

Anahtar kelimeler: Okul dışı öğrenme ortamı, planetaryum, fen bilgisi öğretmen adayları.  

 

PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS’ OPINIONS ABOUT 

PLANETARIUM AS ONE OF THE OUT-OF-SCHOOL LEARNING 

ENVIRONMENTS 

 

Abstract 

Planetariums are special structures used for both educational and entertainment purposes, 

where all known celestial bodies, their movements, the changes and events they cause are 

reflected on a dome with special projectors. Their most important advantage is that they can 

reflect the celestial events that take place in a very long time to its dome in seconds, as well as 

creating very close to reality images. In the current study, the opinions of pre-service science 

teachers about the Planetarium, which is one of the out-of-school learning environments, were 

investigated. To this end, the study employed the case study design, one of the qualitative 
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research methods. A total of 32 pre-service science teachers (26 females and 6 males) who were 

taking the course of out-of-school learning environments in the spring term of 2021-2022 

academic year participated in the study. A half-hour movie called “The Birth of Planet Earth” 

was watched in the Planetarium with the participating pre-service teachers, and then they were 

taken to a space trip within the Planetarium. After this visit to the Planetarium, the opinions of 

the pre-service science teachers about the Planetarium were taken. A document consisted of 

open-ended questions were used as the data collection tool. In the analysis of the collected data, 

content analysis was used. In the study, the findings were interpreted by taking the opinions of 

pre-service science teachers about the planetarium, the emotions they felt during the activity, 

what they were affected by, and what kind of learning environment the planetarium was for 

teachers and students. In the study, the pre-service teachers stated that they enjoyed the ball 

game involving asking questions about the movie and played in the garden after the planetarium 

activity and that they understood the importance of pre-trip, trip and post-trip activities in out-

of-school learning environments. It was also seen that they could make a plan for similar 

planetarium activities. Most of the pre-service teachers stated that when they become teachers, 

they would like to take their students to the planetarium as much as possible. 

Keywords: Out-of-school learning environment, planetarium, pre-service science teachers.  

GİRİŞ 

Eğitimde en etkili ve önemli stratejilerin; öğrencinin öğrenmede aktif rol oynadığı, yaparak 

yaşayarak öğrendiği, çevresiyle edindiği bilgileri ilişkilendirdiği ve yaşantısı ile bağlantılar 

kurduğu bir öğretim anlayışı olduğu düşünülmektedir. Bu anlayışın en etkili uygulanabildiği 

yöntemlerden biri de, son yıllarda "Okul Dışı Eğitim, Sınıf Dışı Eğitim, Nonformal Eğitim, 

İnformal Eğitim" gibi tanımlamalarla gündeme gelen ve bilginin dış dünyaya etkileşim ile 

alınması gerektiğini savunan okul dışı öğrenme ortamlarıdır (Eshach, 2007). Okul dışı öğrenme 

hem fen konularının hem de sosyal konuların öğretiminde kullanılabilmektedir (Okur-

Berberoğlu ve Uygun, 2013). 

Okul dışı öğrenme ortamları, belli bir plan çerçevesinde olan fakat okul duvarları dışında eğitici 

rehberliğinde gerçekleşen öğrenme ortamları olabileceği gibi, eğitici rehberliği olmayan 

öğrenme ortamından da olabilir. Literatüre bakıldığında bazı eğitimcilerin non-formal eğitim 

kavramını, bazı eğitimcilerin ise informal eğitim kavramını kullandığını görülür. Amaçları aynı 

olmasına rağmen non-formal eğitim ile informal eğitim arasındaki temel farklılık, non-formal 

eğitimin formal ortamların dışında (genelde okul dışında) gerçekleşen organize eğitimsel 

etkinlikler olması, informal eğitimin ise hayat boyu devam eden bir süreç olmasıdır (Türkmen, 

2010). Eshach (2007), okul dışı öğrenme ortamlarını non-formal ve informal öğrenme olarak 

iki kategoride sınıflamıştır ve non formal öğrenme ortamlarını; hayvanat bahçesi, botanik 

bahçesi, müzeler, planetaryumlar, geziler, sanayi kuruluşları, milli parklar, interaktif sergiler, 

akvaryumlar vb., informal öğrenme ortamlarını ise; sokaklar/oyun alanları, mobil cihazlar, ev 

ortamı, web2 uygulamaları, e-öğrenme vb. olarak gruplandırmıştır.  

Öğrencilerin okulda öğrendiklerini okul dışı öğrenme ortamlarında kullanabilmeleri önemli 

hale gelmektedir. Çünkü fen öğretiminde karşılaşılan önemli sorunlardan biri, öğrencilerin fen 

derslerinde gördükleri konuların günlük hayatla ilişkisini kuramıyor olmalarıdır. Bu noktada, 

fen derslerinde öğrendiklerini, okul dışı öğrenme ortamında, konuyla ilgili doğal ya da yapay 

ortamlarda bizzat deneyimleyerek, öğrenmesi ya da öğrendiklerini pekiştirmesi, etkili ve kalıcı 

bir öğrenme için fırsat olacaktır (Laçin Şimşek, 2020).  Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı 

incelendiğinde de; “Öğrencilerin bilgiyi anlamlı ve kalıcı olarak öğrenebilmeleri için sınıf/okul 

içi ve okul dışı öğrenme ortamları, araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme stratejisine göre 

tasarlanması gerektiği, bu bağlamda da okul dışı öğrenme ortamlarından da (okul bahçesi, bilim 
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merkezleri, müzeler, planetaryumlar, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, doğal ortamlar vb.) 

faydalanılması gerektiği belirtilmiştir (MEB, 2018).  

Araştırmalara göre fen eğitimine önemli katkılar sağladığı belirlenen okul dışı öğrenme 

ortamları, ilköğretim öğrencilerinin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranışlar kazanmasının 

yanında öğrencilerin sosyal becerilerini de geliştirir (Bozdoğan, 2008). Okul dışı öğrenme 

ortamlarının öğrencilere birçok duyu organını kullanarak birinci elden deneyim fırsatı sunduğu, 

konuları günlük yaşamla ilişkilendirmeye de büyük katkılar sağladığı belirtilmektedir (Ertaş, 

Şen ve Parmaksızoğlu, 2011).  Ayrıca, bireylerin fen kavramlarını anlamalarına yardımcı olma, 

sonraki öğrenmelerinde sorumluluk almalarını sağlama, öğrencilerin başarı, ilgi ve problem 

çözme becerilerini arttırma gibi etkilere sahiptir (Yavuz ve Balkan Kıyıcı, 2012). Melber ve 

Brown (2008) öğrencilerin erken yaşlardaki yaşam deneyimlerinin ileriki yıllardaki kariyer 

seçimlerinde etkili olacağını, birçok bilim insanının da ilkokul dönemlerinde yapmış oldukları 

okul dışı aktivitelerin (müze gezisi gibi…) kariyer seçimlerinde de etkili olunduğu bilindiği ve 

bu sebeple de okul dışı eğitime önem verilmesi gerektiği üzerinde durmuşlardır. Ayrıca okul 

dışı fen etkinliklerinin öğrencilerin fen dersine yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilediğini 

belirten çalışmalar bulunmaktadır (Bartley, Mayhew ve Finkelstein, 2009; Wulf, Mayhew ve 

Finkelstein, 2009, Kılıç ve Şen, 2014). Bahsedilen tüm bu olumlu etkilerine rağmen, yapılan 

çalışmalarda öğretmenlerin okul dışı eğitim aktivitelerine sıklıkla yer vermedikleri 

belirtilmektedir (Carrier, 2009; Moseley, Reinke ve Bookout, 2002).  

Okul dışı öğrenme ortamlarına ilişkin olarak ülkemizde yapılan çalışmalar incelendiğinde; 

yapılan araştırmaların sayısında artış olduğu görülmektedir (Sarıoğlan ve Küçüközer, 2017; 

Saraç, 2017; Armağan, 2015; Sontay, Tutar, Karamustafaoğlu, 2016; Bakioğlu ve 

Karamustafaoğlu, 2014; Laçin Şimşek, Balkan Kıyıcı; Atabek Yiğit, 2013; Tatar ve Bağrıyanık, 

2012; Ertaş, Şen ve Parmasızoğlu, 2011; Balkan Kıyıcı ve Atabek Yiğit, 2010; Türkmen, 2010; 

Güler, 2009; Bozdoğan 2007). Yapılan çalışmaların bir bölümü, hayvanat bahçeleri (Yavuz, 

2012), planetaryum (Sontay, Tutar, Karamustafaoğlu, 2016; Bozdoğan ve Ustaoğlu, 2016; 

Demir ve Öner Armağan, 2018a; Demir ve Öner Armağan, 2018b), bilim merkezi (Bozdoğan 

2007; Galip ve Öztürk, 2019), müze gezileri (Laçin Şimşek, Balkan Kıyıcı; Atabek Yiğit, 

2013); enerji parkı (Balkan Kıyıcı ve Atabek Yiğit, 2010; Ertaş, Şen ve Parmasızoğlu, 2011), 

sanayi kuruluşları (Bozdoğan, Okur ve Kasap, 2015), ve milli parklar (Güler, 2009) gibi okul 

dışı öğrenme ortamlarına ilişkin çalışmalardır. Bazı araştırmalar ise okul dışı öğrenme 

ortamlarına yönelik öğretmen görüşlerini incelemiştir (Tatar ve Bağrıyanık, 2012; Çavuş, 

Topsakal ve Kaplan, 2013).  

Çalışmanın Önemi ve Amacı 

Okul dışı öğretimin önemli olduğu fen öğretiminde, okul dışı öğretim ortamlarından biri de 

planetaryumdur. Sadece astronomi ile sınırlı kalmayan, nadiren de olsa diğer bilimsel konuların 

da gösterildiği planetaryumlar, çoğunlukla astronomi, coğrafya, matematik ve fizik konularının 

öğretilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Ancak yaratıcı bir öğretmen, astronomi ile ilgili 

konularla birlikte madde ve enerji, dünya atmosferi, ışık ve renkler, çevre ve çevre kirliliğine 

ait pek çok konu hatta bilim tarihine kadar birçok alanın öğretiminde planetaryumlardan etkin 

olarak yararlanabilir. Özellikle Fen Bilimleri’nin öğretiminde, öğretmenlerin etkili olarak 

yararlanabilecekleri planetaryumları öğrencilerin dikkatlerini üst düzeyde çekebilecek, onların 

öğrenirken keyif almalarını sağlayacak etkili bir okul dışı öğrenme ortamı olabilmektedir 

(Laçin Şimşek, 2020, s.172). Ülkemiz açısından bakıldığında yaklaşık 23 planetaryum olduğu 

görülmektedir. Gün geçtikçe de planetaryumların sayısının artacağı düşünülmektedir. Ülkemiz 

açısından okul dışı öğrenme ortamlarına yönelik çalışmaların sayısı gün geçtikçe artsa da 

planetaryuma ilişkin çalışmalar henüz yeni ve sınırlı sayıda olduğu görülmektedir (Bozdoğan, 

2020; Sontay, Tutar ve Karamustafaoğlu, 2016; Demir ve Öner Armağan, 2018a; Demir ve 
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Öner Armağan, 2018b). Yapılan çalışmalar ilköğretim öğrencilerinin planetaryuma ilişkin 

görüşleri (Sontay, Tutar ve Karamustafaoğlu, 2016; Demir ve Öner Armağan, 2018b), fen 

bilgisi öğretmenlerinin   planetaryuma ilişkin görüşlerini (Demir ve Öner Armağan, 2018a) ve 

fen bilgisi öğretmen adaylarının planetaryuma ilişkin görüşlerini (Bozdoğan ve Ustaoğlu, 2016) 

ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmayla da okul dışı öğrenme ortamlarından biri 

olan planetaryumların fen öğretiminde kullanılabileceğine yönelik bir farkındalık oluşturması 

hedeflenmiş olup, okul dışı öğrenme ortamı olarak planetaryumdan yararlanılabilme durumunu 

fen bilgisi öğretmen adaylarının deneyimleriyle ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 

şu soruya cevap aranmıştır: 

1. Fen bilgisi öğretmen adaylarının planetaryuma ilişkin görüşleri nelerdir? 

YÖNTEM 

Araştırma deseni 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme ortamlarından birisi olan planetaryuma 

ilişkin görüşleri alınmasının amaçlandığı bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum 

çalışması deseni esas alınmış, çalışma grubunun belirlenmesi, veri toplama araçları, uygulama 

süreci ve verilerin analizi de bu yönteme uygun şekilde biçimlenmiştir. Durum çalışması, 

araştırılacak durumun sınırlı bir biçimde derinlemesine betimlenmesi ve incelenmesini esas 

almaktadır (Merriam, 2013).  

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim öğretim yılının bahar döneminde bir devlet 

üniversitesinde Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nda 4. sınıfta öğrenim görmekte olan 32 fen 

bilgisi öğretmen adayı (26 kız, 6 erkek) oluşturmaktadır.  

Araştırmanın Gerçekleştirildiği Ortam 

Denizli’de, Mart 2019’da hizmete açılan Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi 25.000 m2 

oturma alanında kurulmuş olup 83.000 m2 kapalı alana sahiptir. Kongre Merkezinin 2.katında 

bulunan Bilim merkezinde; 93 kişilik oturma kapasiteli, 14 metrelik çapa sahip Türkiye'nin en 

büyük Planetaryum (Gezegen Evi) bulunmakta olup, burada uzay ve diğer alanlarla ilgili görsel 

videolar izlenebilmekte ve uzaydaki cisimler simülasyon yardımıyla anlatılabilmektedir. 

Planetaryumda farklı yaş gruplarının izleyebileceği 6 farklı film (Polaris, Dünya Gezegeninin 

Doğuşu, İki Küçük Cam Parçası-Teleskop, Zula Ekibi Dünyaya Dönüş ve Karadelikler) 

gösterimdedir. 

Fotoğraf 1. Denizli Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi-Dış Görünüm 
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Uygulama ve Veri Toplama Süreci 

Fen bilgisi öğretmen adayları planetaryumda “Dünya Gezegeninin Doğuşu” adlı yarım saat 

süren bir film izlemişler ve film bitiminde eğitmen eşliğinde “uzay gezintisi simülasyonuna” 

katılmışlardır. Bu filmin seçilme nedeni fen öğretim programındaki kazanımları içeriyor 

olmasıdır. Dolayısıyla öğretmen adaylarına fen programındaki kazanımlar dahilinde 

öğrencilerini planetaryuma götürebilecekleri vurgulanmıştır. Planetaryum sonrasında bahçede 

izlediği filme ilişkin sorulardan oluşan bir oyun oynamışlardır. Veri toplama aracı olarak açık 

uçlu sorulardan oluşan bir doküman kullanılmıştır. Açık uçlu sorular hazırlandıktan sonra 

alanda uzman iki öğretim üyesine gönderilmiş ve gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra bir 

öğretmen adayına okutularak soruların anlaşılıp anlaşılmadığı teyit edildikten sonra son şekli 

verilmiştir. Açık uçlu sorular öğretmen adaylarına doküman şeklinde platenaryum etkinliği 

sonrası verilmiş ve öğretmen adayları doldurarak araştırmacılara vermiştir. Analizler esnasında 

dokümanlarda açık olmayan ve tam anlaşılmayan noktalar olduğunda öğretmen adayları ile 

görüşülerek netleştirilmiştir.  

Verilerin Analizi 

Dokümanlardan elde edilen verilen analizinde nitel veri analiz tekniklerinden içerik analizi 

yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler analiz edilirken veriler iki araştırmacı tarafından 

ayrı ayrı bağımsız bir biçimde okunarak ortak kelime/cümleler kodlanarak tematik olarak 

gruplandırılmıştır (Bogdan ve Biklen, 2007). Daha sonra, araştırmacılar tarafından bağımsız bir 

biçimde ortaya konulan kod şemaları karşılaştırılmış ve farklılıklar üzerinde görüş birliği 

sağlanıncaya kadar karşılaştırmalara devam edilmiş ve uzlaşmaya varılarak nihai kod listesi 

oluşturulmuştur. Ortaya çıkan bulgular tablolar halinde belirtilerek, doğrudan alıntılarla da 

desteklenmiştir.  

BULGULAR 

Bu bölümde, planetaryum etkinliğine katılan fen bilgisi öğretmen adaylarına yöneltilen 

soruların cevapları analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarına yöneltilen soruların ilk bölümü 

etkinlikle ilgili kişisel düşüncelerini açığa çıkarmak için ikinci bölümü ise öğretmen 

olduklarında yapmayı planladıkları planetaryum gezisinin planlaması ile ilgilidir.  

Öncelikle fen bilgisi öğretmen adaylarına: “Astronomi konularına meraklı mısınız?” diye 

sorulmuştur. Bu sorunun amacı bu etkinlikten bağımsız olarak öğretmen adaylarının 

astronomiye ilgi duyup duymadıklarını öğrenmektir. Soruya cevap veren 32 öğretmen 

adayından 20’si (%62,5) daha önce de astronomi konularına ilgi duyduğunu belirtirken, 6’sı 

(%18,75) kısmen ilgi duyduğunu, 6’sı da (%18,75) daha önce bu konuya ilgi duymadığını 

belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının çoğunluğu daha önce de astronomiye ilgililerinin 

olduğunu belirtmişlerdir. Bu konuyla ilgili verdikleri cevapların bazıları aşağıdadır: 

“Astronomiye çocukluğumdan beri ilgiliyim. Evrenin büyüklüğü inanılmaz ve her gün yeni 

şeyler ortaya çıkıyor. Çok fazla bilgi var ama bu bilgilere ulaşmak için de kaynak arttı. Bu 

etkinlik ile ilgim ve merakım arttı diyebilirim.” 

“Aslında çok ilgiliydim ve bu ilgim dersi aldıktan sonra daha da arttı. Astronomi çok geniş bir 

alan. Her öğrendiğim şeyle birlikte hayranlığım da artıyor sanki.” 

Planetaryum etkinliğinden önce astronomiye kısmen veya çok az ilgi duyduğunu belirten bazı 

öğrencilerin görüşleri aşağıda alıntılanmıştır:  

“Aslında astronomi konularına pek ilgili değildim. Geçen dönem aldığımız astronomi dersi ile 

biraz ilgimi çekmeye başlamıştı ama bu geziyle ilgim çok daha arttı.” 



Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar I 

 

303 

 

“Astronomiyi merak ediyorum ama konular bana oldukça karışık geliyordu. Öğrenmeye 

nereden başlayacağımı bilemiyordum” 

“Bu konuya fazla ilgili olduğum söylenemez ama arkadaşlarım sayesinde ilgi duymaya 

başladım. Dersi aldıktan sonra da merakım arttı diyebilirim.” 

İkinci soruda öğretmen adaylarına “Daha önce planetaryuma gidip gitmedikleri, gittilerse 

planetaryumda neler izledikleri” sorulmuştur. Yanıtlar incelendiğinde öğretmen adaylarının 

20’sinin (%62,5) daha önce planetaryuma hiç gitmedikleri görülmektedir. Daha önce en az bir 

kez planetaryuma gittiklerini belirten öğretmen adaylarının çoğu okullarına gelen taşınabilir 

(çadır) planetaryumuna gittikleri belirtilmiştir. Öğretmen adaylarının bu konuyla ilgili 

görüşlerinin bazılarına aşağıda yer verilmiştir: 

“Daha önce çok gitmek istedim ama hiç gitmemiştim. Benim için harika bir deneyim oldu.” 

“Okulumuza gelmişti planetaryum. Bir çadırın içinde bir film izlemiştik. Ama burası gerçekten 

devasa bir yermiş.” 

“Daha önce Konya’da gitmiştim planetaryuma ve çok beğenmiştim. Burada tekrar gitmek de 

çok güzeldi.” 

Üçüncü soruda öğretmen adaylarına “planetaryumda neler hissettikleri” sorulmuştur. Öğretmen 

adayları, hissettiklerini ifade ederken birden fazla duygu durumuna işaret etmişlerdir. Cevaplar 

incelendiğinde en çok hissedilen duygunun %75 ile heyecan ve mutluluk olduğu görülmektedir. 

Bunun yanı sıra öğretmen adaylarının %56’sı “uzayda yolculuk yapıyormuş gibi” 

hissettiklerini, %66’sı “hayranlık-etkilenme” hissettiklerini, %15 i ise “şaşkınlık-korku” 

hissettiklerini belirtmişlerdir. Bu soruyla ilgili verilen bazı cevaplar aşağıda görülmektedir: 

“Filmin ilk dakikalarında kendimi 3D filme gitmişim gibi hissettim. 360 derece görüntü olduğu 

için her yerde farklı görseller görünecek ve tüm görselleri göremeyeceğimi düşünmüştüm ama 

film genel olarak herkesin görebileceği şekilde ayarlanmış. Koltukların yatar şekilde olması da 

çok rahatlatıcı bir deneyim oldu.” 

“Daha önce çadır planetaryuma gitmiştim ama burası çok daha büyük ve etkileyici idi. Film 

başlar başlamaz heyecanlandım zaten. Sanki uzaydaymışım gibi oldu.” 

“Hiç bu kadar güzel bir şey olabileceğini tahmin etmemiştim. Salona girdiğimiz de bile ağzım 

açık kaldı. Sonuna kadar ilgiyle izledim. Çok mutluydum.” 

“Gösteri başlayınca birden kendimi uzay boşluğunda buldum. Çok heyecan verici bir 

deneyimdi.” 

“Evrenin büyüklüğünü daha iyi anladım ve o an içimde bir korku oluştu. Ne kadar büyük bir 

evrendeyiz ve ben kendimi kaybolmuş gibi hissettim ama çok etkileyiciydi.” 

Öğretmen adaylarına yöneltilen bir başka soru da “planetaryumda izledikleri içeriğin içinde en 

çok ilgilerini çeken veya şaşırtan şeyin ne olduğu” idi. Öğretmen adaylarının yine birden fazla 

duruma işaret ettikleri cevaplarını kategorize edildiğinde, en çok %67 ile “Dünyanın ve Ayın 

oluşumu”, %34 ile “Canlılığın başlangıcı” ve %32,5 ile “Güneş sistemi ve gezegenlerin 

oluşumu” olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra %5 ile “evrenin muhteşemliği” ve %4 ile 

“Satürn gezegeninin halkaları” cevapları dikkat çekmektedir. Bununla ilgi bazı cevaplar 

aşağıda alıntılanmıştır: 

“Dünya ve Ay oluşumlarını animasyon olarak görünce sanki aklıma daha iyi oturdu” 

“Theia gezegeni ile dünyanın çarpışması ve sonucunda ayın oluşması çok muhteşemdi. Hem 

şaşırdım hem de etkilendim.” 
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“Ayrı ayrı gezegenlerin hikayeleri çok güzeldi. Satürn’ün halkalarına yakından bakmak da çok 

güzeldi. O halkaların küçük küçük taşlardan oluştuğunu biliyordum ama uzaktan nasıl bu kadar 

muhteşem göründüğüne hala inanamıyorum.” 

Planetaryum etkinliği kapsamında öğrenmen adaylarına ilk olarak “Güneş sistemi ve 

gezegenlerin oluşumu” konulu bir film izletilmiş ardından derinlik hissi veren bir simülasyon 

yardımıyla uzayda gezinti yapılmıştır. Katılımcılara bu iki gösteriden hangisinin daha çok 

ilgilerini çektiğini nedenleri ile ifade etmeleri istenmiştir. Öğretmen adaylarından 19’u filmin, 

8’i uzay gezintisinin daha çok ilgilerini çektiğini belirtmiştir. Katılımcıların 5’i ise ayırım 

yapamayacaklarını iki gösterinin de aynı şekilde ilgilerini çektiğini belirtmişlerdir. Bu soruya 

ilişkin verilen cevaplardan bazıları aşağıda belirtilmiştir: 

“Film daha çok ilgimi çekti. Gezegenlerin oluşumu görsel olarak çok iyi verilmişti. Gerçek bir 

film gibi ilgiyle izledim.” 

“Film de güzeldi ama uzayda yolculuk yapmak daha heyecan vericiydi. Kendimi astronot gibi 

hissettim.” 

“İkisi de güzeldi ama film çok daha bilgi vericiydi.” 

Öğretmen adaylarının etkinlikle ilgili kişisel görüşlerinin incelendiği ilk bölümün son 

sorusunda “Başından sonuna kadar düşünüldüğünde planetaryum etkinliği ile ilgili eleştirileri” 

öğrenilmek istenmiştir. Öğretmen adaylarının tamamına yakını tarafından ifade edilen 

neredeyse tek eleştiri unsurunun planetaryum gösterisi sonrasında sorularını sorabilecekleri bir 

ortamın olmayışı olduğudur. Etkinliği sunan görevlinin yeterli bilgi ve donanıma sahip 

olmadığını düşünen katılımcılar aralarda sordukları sorular da tatmin edici cevaplar 

alamadıklarını belirtmişlerdir. Bu cevapların bazılarına aşağıda yer verilmiştir: 

“Gösteri çok güzeldi ama benim aklımda bir sürü soru vardı. Keşke gösterim sonunda en 

azından bir 10 dakika da olsa soru-cevap yapılsaydı.” 

“Merak ettiğim bazı şeyler vardı. Gösteri sırasında bölmemek için soramadım ama sonunda 

da öyle bir fırsatımız olmadı.” 

“Dünyanın ve Ay’ın oluşumu ile ilgili başka bir teori daha vardı benim bildiğim ama bunu 

soramadım. Arkadaşlarımın da soruları vardı ama sanırım sunumu yapan görevli soru 

istemiyordu. Buraya konunun uzmanı birini koysalardı daha iyi olurdu bence.” 

Araştırmada, öğretmen adaylarına yöneltilen soruların ikinci bölümünde okul dışı öğrenme 

ortamı olarak “planetaryum etkinliğini” öğretmen açısından değerlendirilmeleri istenmiştir. 

Katılımcılara, planetaryum ortamını bir öğrenme ortamı olarak nasıl buldukları sorulmuştur. 

Verilen cevaplarda birden fazla tanımlama yapılmış olduğu da göz önüne alınarak verilen 

cevaplar kategorize edilerek incelendiğinde karşımıza çıkan sonuçlar sırasıyla, %26 ile soyut 

kavramların somuta kolaylıkla dönüştürülmesine olanak sağladığını, %24 ile kalıcı öğrenme 

oluşturulabilmesine yardımcı olduğunu, %22 ile kalıcı bir öğrenme ortamı olduğunu, %20 ile 

dikkat çekici bir ortam olduğunu, %18 ile  iyi bir pekiştireç ortamı olduğunu, %12 sıra dışı bir 

öğrenme ortamı olduğunu, %5 ile öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir öğrenme ortamı olduğunu 

belirtmişlerdir.  

Bu soruyla ilişkili olarak “planetaryum etkinliğini” öğrenci açısından nasıl buldukları da 

sorulmuştur. Katılımcıların bu soruya cevap verirken de birden fazla tanımlama yaptıkları 

görülmüştür. Öğrenci açısından bu etkinliğin %37 ile sosyal ve eğlenceli bir öğrenme ortamı 

oluşturduğu, %31 ile kalıcı, %28 ile dikkat çekici, %23 ile yaşayarak öğrenme olanağı sunan, 

%22 ile keşfetme olanağı sunan, %17 ile ilgi artırıcı ve %9 ile farklı duyulara hitap eden bir 

öğrenme ortamı sunduğunu ifade etmişlerdir.  
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Birbiri ile ilişkili son iki soruya verilen cevaplardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir: 

“Öğretmen açısından, farklı ve etkili bir öğrenme ortamı sunulduğu için ve klasik ortamların 

dışında olduğu için bence çok verimlidir. Öğrenci açısından da hayal gücünü geliştirici, 

şaşırtıcı ve oldukça dikkat çekici bir ortamdır.” 

“….uzay gibi oldukça büyük ve karmaşık bir konuyu basit bir sunuş yöntemiyle derste anlatmak 

yerine böyle bir ortamda bilgiyi somutlaştırmak bence oldukça faydalı oldu. Öğrenciler olarak 

ben hem eğlendim hem de bilgiler daha kalıcı oldu.” 

“Astronomi ile ilgili kazanımları somutlaştırmak adına planetaryum bence harika bir ortam. 

Öğretimin kolay ve kalıcı olması adına bence gayet pratik bir ortam. Öğrencilerin birlikte 

olduğu, eğlendikleri farklı bir deneyim.” 

“Öğretmen açısından öğrencide merak duygusunu uyandırabilmek bence çok önemli. Burası 

bu konuda çok yardımcı oluyor. Derste ne yaparsak yapalım bu kadar merak ve heyecan 

oluşturamayız. Öğrenci açısından da hayatları boyunca hatırlayacakları bir anı olarak 

kalacaktır. Bilginin kalıcılığı açısından oldukça faydalı bir gezi oldu.” 

“Sınıfta öğretilenleri pekiştirilmesi ve kalıcı olabilmesi adına bence planetaryum çok ideal bir 

ortam. Öğrencilerde ise, ilgiyi artırdığı gibi yeteneklerini keşfetmeleri adına da güzel bir ortam. 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Araştırmanın bulguları değerlendirdiğinde; öğretmen adaylarının büyük birçoğunun astronomi 

konularına meraklı olduğu ve planetaryuma gitmedikleri (taşınabilir planetaryum dışında) tespit 

edilmiştir. Astronomiye ilgi duymadıklarını belirten öğretmen adayları ise gittikleri gezi sonrası 

astronomiye ilgi duymaya başladıklarını belirtmişlerdir. Planetaryumların, soyut ve anlaşılması 

zor olarak algılanan astronomi konularının öğretmen adayları açısından somutlaştırılması için 

kullanılabileceği düşünülmektedir. Öğrenciler açısından sosyal ve eğlenceli bir ortam olması, 

kalıcı, dikkat çekici ve sıra dışı bir öğrenme ortamı sağladığı, keşfetme olanağı sağlayan, ilgi 

çekici ve farklı duyulara hitap eden bir ortam olduğuna dikkat çekilmiştir. Planetaryumda 

izlenilen filmin yapılan uzay simülasyonundan daha çok ilgi çektiği tespit edilmiştir. Filmde 

ise en çok ilgilerini çeken şeyin Theia gezegeni ile Dünyanın çarpışması ve Ayın oluşumu 

olduğu ifade edilmiş ve bunu ilk kez filmde öğrendiklerini ifade etmişlerdir. Öğretmen 

adaylarının büyük bir çoğunluğu gösterim esnasında heyecanlandıklarını ve mutlu olduklarını 

ifade etmişlerdir. Ayrıca uzayda yolculuk yapma hissi, hayranlık ve etkilenme ile şaşkınlık ve 

korku duyguları yaşadıklarını da ifade edenler olmuştur. Gezi sonrası öğretmen adaylarının 

tümü öğretmen olduklarında imkanlar elverdiği ölçüde planetaryumları kullanacaklarını 

belirtmişlerdir. Bu çalışmada bir okul dışı öğrenme etkinliğinin öncesinde, sırasında ve 

sonrasında neler yapılması gerektiğine dair gerekli bilgiler verilmiş ve öğretmen adaylarının 

öğretmen olduklarında öğrencileri ile yapacakları bir etkinlik planı hazırlamaları istenmiştir. 

Öğretmen adaylarının “gezi öncesi, gezi ve gezi sonrası” ortaya koydukları çalışmaların 

planetaryum etkinliğinin başarılı olmasında oldukça etkili olduğu gözlenmiştir. Öğretmen 

adaylarının etkinlik sonrasında altını çizdikleri önemli bir eleştiri ise, etkinliği sunan görevliye 

soru soramamaları olmuştur. Görevlinin standart bir prosedür olarak sunumlar sonrasında 

izleyicilerin sorularını cevaplamadan etkinliği bitirmesi bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır. 

Bozdoğan (2020) yapmış olduğu çalışmada; planetaryumlarla ilgili Web of Science 

kategorisinde 1975-2019 yılları arasında yayınlanan makalelerin anahtar kelime ağı 

incelendiğinde, özellikle son yıllarda planetaryum, fen/bilim uygulamaları, alan gezileri, 

astronomi eğitimi ve fen eğitimi gibi anahtar kelimelere doğru bir eğilim olduğu tespit 

edilmiştir. Bu eğilim son yıllarda bu alanla ilgili özellikle astronomi eğitimi ile ilgili çalışmalara 

ağırlık verildiğini göstermektedir. Eğitim/Eğitim Araştırmaları kategorisinde planetaryumlarla 

ilgili yayınlanan ilk makalenin 1980 yılında, en sık makalenin de 2017 yılında (5 makale) 
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yayınlandığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte bu alanda yayınlanan makalelerin yarısından 

fazlasının (%56.52) son beş yılda yayınlanması, planetaryumların bir eğitim ortamı olarak 

değerlendirilmesi noktasında farkındalığın arttığının bir göstergesi olarak değerlendirilmiştir. 

Dolayısıyla çalışmada da okul dışı öğrenme ortamlarından biri olan planetaryumlara ilişkin fen 

bilgisi öğretmen adaylarının görüşleri alınmıştır. Bozdoğan ve Ustaoğlu (2016) yapmış 

oldukları çalışmada da planetaryumların öğretmen adaylarının gözünden değerlendirilmesini 

amaçlanmıştır. Öğretmen adaylarıyla yaptıkları görüşmeler sonunda; öğretmen adayları 

planetaryumların öğretici, ilgi çekici, eğlenceli ve öğrencilerin fen derslerine karşı 

motivasyonlarını arttırabilecek etkileyici bir atmosfere sahip olduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca 

öğretmen adayları, planetaryumların soyut fen konularını ve kavramlarını somutlaştırarak kalıcı 

ve anlamlı öğrenmeyi kısa sürede sağlayabileceğini belirtmişlerdir. Yine öğretmen adayları 

gezinin bir amaç doğrultusunda ders ile ilişkilendirilerek gerçekleşmesinin geziye olumlu 

katkılar sağlayacağını ifade etmişlerdir. Bu çalışmada da benzer şekilde öğretmen adaylarının 

planetaryum ortamının özellikle; “Soyut kavramların somutlaştırılması”, “kalıcı ve dikkat 

çekici bir öğrenme oluşturulabilmesi” ve “sıra dışı bir öğrenme ortamı” olduğunu düşündükleri 

görülmektedir. Demir ve Öner Armağan (2018a) araştırmalarında fen bilimleri öğretmenlerinin 

“Planetaryum” gezisi ile ilgili görüşlerinin neler olduğuna dair düşünceleri araştırmışlardır. 

Planetaryum gezisi sonrasında öğretmenler, planetaryum gezisinin anlamlı öğrenmeyi 

sağlamada etkili olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin tümü, planetaryumların ilk kez 

ziyaret eden kişiler için oldukça ilgi çekici olduğunu ifade etmişlerdir. Öte yandan öğretmenler 

planetaryumların astronomi konularını somut bir şekilde öğretmede etkili olduğunu 

düşünmektedir. Çalışmanın bulguları yaptığımız çalışmanın bulgularını destekler niteliktedir. 

Sontay, Tutar ve Karamustafaoğlu (2016) 8. sınıf öğrencileriyle yaptıkları bir planetaryum 

gezisi sonrasında öğrencilerin bu gezinin beklentilerini karşıladığını, gerçekçi, etkileyici ve 

eğlenceli bulduklarını ortaya çıkarmıştır. Planetaryumun katılımcılar arasında en popüler 

uygulama olmasının temel sebebi, üç boyutlu bir ortamın aracılığı ile katılımcılarda sanki 

uzaydalarmış hissinin oluşturularak çeşitli konularda bilgi verilmesidir. Yine Demir ve Öner 

Armağan (2018b) araştırmalarında 5. sınıf   öğrencilerinin “Planetaryum” gezisi ile ilgili 

görüşlerinin neler olduğunu araştırmışlardır.  Çalışmaya bir ortaokulda okuyan toplam 50 

beşinci sınıf öğrencisi katılmıştır.  Planetaryum gezisi sonrası yapılan görüşme sonucunda 

öğrenciler, planetaryum gezisinin fen dersine karşı ilgi, istek ve meraklarını artırmada oldukça 

etkili olduğunu düşünmektedirler. Benzer şekilde bu araştırmada, öğretmen adaylarının öğrenci 

gözüyle planetaryum ortamları hakkındaki görüşleri incelendiğinde bu ortamın uzaydaymış 

hissi verdiği belirtilmiş ve “sosyal ve eğlenceli”, “kalıcı ve dikkat çekici” ve “yaşayarak ve 

keşfederek öğrenmeye olanak sağlayan” bir öğrenme ortamı olduğunu belirttikleri 

görülmektedir.  

Öğretmen adayları gezinin bir amaç doğrultusunda fen dersinin kazanımları ile 

ilişkilendirilerek gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Yapılan bir çalışmada okul 

dışı çevrelerin, okullardaki fen öğretim programının içeriğine uygun yerler oldukları ve 

öğrencilere çeşitli bilgi ve deneyimler kazandırma potansiyelinin bulunduğu belirtilmiştir 

(Ramey-Gassert, 1997). 

Öğretmen adaylarının üzerinde durduğu bir diğer nokta da gezi öncesi, gezi ve gezi sonrası 

etkinliklerin planlanarak bu ortamların kullanılması gerektiğidir. Yapılan çalışmalar da iyi 

planlanmış gezilerin amaçlarına ulaşabileceğini ortaya koymaktadır (Bozdoğan, 2007; 

Bozdoğan ve Yalçın, 2006; DeWitt ve Storksdieck, 2008; Lakin, 2006; Tatar ve Bağrıyanık, 

2012). Yoksa okul dışı öğrenme ortamları geziden ibaret olacaktır.  

Araştırmaya dayalı olarak şu öneriler sunulabilir: 

Platenaryumlarda programlarına bağlı olarak gerçekleştirilen gösterimler de gün geçtikçe 

çeşitlenmektedir. Astronomi konularının dışında iklim değişikliği, vücudumuz gibi konularda 
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da filmler gösterimdedir. Dolayısıyla Platenaryumlar birçok konuda öğretim amacıyla 

kullanılabileceği düşünülmektedir.  Gösterimler fen programı kazanımları doğrultusunda 

çeşitlendirilerek, daha fazla konunun öğretiminde planetaryumlar kullanılabilir. Planetaryum 

gezilerinin daha anlamlı olması için öğretmenler tarafından gezi öncesi, gezi, gezi sonrasına 

dayalı olarak planlamalar yapılarak öğretim daha etkili hale getirilebilir. Ülkemizde bu tür 

ortamlarının sayılarının gün geçtikçe artması mutluluk vericidir. Gerek bina yapısı gerekse 

içerdiği teknolojik donanım olarak büyük maliyetler karşılanarak ortaya konan bu ortamlarda 

görev alacak personelin de konu uzmanlarından seçilmeleri mevcut tesisin değerini artıracaktır. 

Dolayısıyla yapılacak olan yayınlarda ülkemizde bulunan her bir Platenaryuma ilişkin 

çalışmalar yapılıp aynı zamanda orada bulunan Platenaryumdaki filmler, filmlerin hangi fen 

kazanımlarında izlenebileceği, eğitmen, film çeşidi gibi… değerlendirmelerinin yapılması 

önerilmektedir.  
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MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE ERDEMLİ; SOSYAL BİLGİLER 

ÖĞRETMENLERİNİN FARKINDALIK DÜZEYLERİ 
 

Mustafa TOPAL 

 

Özet 

Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile 

işgallere karşı açık bir konuma gelmişti. İtilaf devletleri antlaşma maddelerini öne sürerek 

Osmanlı coğrafyasını paylaşmak maksadıyla Anadolu’yu işgale başlamış, İstanbul’un 

İngilizler tarafından işgal edilmesiyle başlayan bu süreç devletin batı kısmında Yunanlıların, 

Güneyinde İngiliz ve ardından Fransızların Doğu Cephesinde ise Ermenilerin işgali ile devam 

ederek zamanla Anadolu’nun farklı bölgelerine yayılmıştır. Anadolu halkı, İtilaf devletlerinin 

saldırılarını durdurmak ve kendilerini korumak için bölgesel direnişlerle karşı koymaya 

çalışmış, Kuvayı Milliye birlikleri, protesto gösterileri, mitingler Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri 

vb. gibi faaliyetler ile tepkilerini dile getirmeye başlamıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 

Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkmasıyla başlayan Millî Mücadele dönemi, yeni bir safhaya 

geçerek bölgesel çaptaki karşı koyuşlar, tek bir çatı altında birleştirilerek emir komuta zinciri 

altın da sistemli hale getirilmiştir. Böylece yerel olarak başlayan var olma mücadelesi, milli 

şuurun canlanması ile birlikte, giderek Anadolu’nun tamamında etkisini göstermiştir. 

Memleketin farklı yörelerinde hissedilen bağımsızlık hareketi, Güney Cephesi’nde İngiliz ve 

Fransızlara karşı mücadele veren Mersin’in Erdemli ilçesinde de görülmüştür. Erdemli’ de 

yaşayanlarda da üzerine düşen görevi yerine getirme gayreti içerisinde olmuştur. Çalışmanın 

özünü de Erdemli ilçesinde meydana gelen işgallere karşı oluşturulan Kuvayı Milliye birlikleri, 

Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri ve söz konusu dönemde meydana gelen olaylar hakkında bilgi 

vermek amaçlanmıştır. Olayları Sosyal Bilgiler Eğitimi Açısından değerlendirerek, Sosyal 

Bilgiler Öğretmen’lerinin 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programında 

yer alan 2. Ünite (Milli Uyanış: ve Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar) ve 3. Ünitede (Milli 

Bir Destan Ya İstiklal Ya Ölüm!) bulunan konuları öğrencilere aktarırken, konunun daha iyi 

pekiştirilmesi ve somut hale getirilmesi adına, öğrencilere örnek teşkil etmesi açısından yerel 

tarih bağlamında Erdemlinin  örnek olarak gösterilip gösterilmediğini belirlemek ve Sosyal 

Bilgiler  Öğretmenlerinin Farkındalık Düzeylerini tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada 

nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmış, açık uçlu soru formu tekniği ile 

Mersin’in Erdemli ilçesinde görev yapan 15 Sosyal Bilgiler Öğretmeni ile görüşülmüştür. 

Araştırmada elde edilen bulgulara yönelik önerilerde bulunacaktır. 

Abstract 

With the Armistice of Mudros, which was signed after the First WorldWar, the Ottoman Empire 

had come to an open position against invasions. The Allied Powers started to occupy Anatolia 

in order to share the Ottoman geography by putting forward the treaty articles. This process, 

which started with the occupation of Istanbul by the British, continued with the occupation of 

the Greeks in the Western part of the State, the British and then the French in the South, and 

the Armenians in the Eastern front, and spread over time to different parts of Anatolia. The 

Anatolian people tried to resist with regional resistances to stop the attacks of the Allied Powers 

and to protect themselves, the Kuvayi Milliye units, protest demonstrations, rallies, Defense of 

Rights Associations, etc. started to express their reactions with such activities. The National 

Struggle period, which started with Mustafa Kemal Atatürk's landing in Samsun on May 19, 

1919, entered a new phase, and regional oppositions were combined under a single roof and 

systematized under the chain of command. Thus, the struggle for existence, which started 

locally, gradually showed its effect in the whole of Anatolia with the revival of national 

consciousness. The independence movement, which was felt in different parts of the country, 

was also seen in the Erdemli district of Mersin, which struggled against the British and French 
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on the Southern Front. The people living in Erdemli have also been in an effort to fulfill their 

duty. The essence of the study was to give information about the Kuvayi Milliye unions, the 

Defense of Rights Associations, and the events that took place in the Erdemli district against 

the occupations in the Erdemli district. While conveying the topics in Unit 2 (National 

Awakening: and Steps Taken on the Way to Independence) and Unit 3 (A National Epic: 

Independence or Death!) in the program to the students, it should set an example for the 

students in order to better reinforce the subject and make it concrete. In terms of local history, 

it is aimed to determine whether Erdemli is shown as an example and to determine the 

Awareness Levels of Social Studies Teachers. Case study, one of the qualitative research 

methods, was used in the research, and 15 Social Studies Teachers working in the Erdemli 

district of Mersin were interviewed with the open-ended question form technique. Suggestions 

were made regarding the findings obtained in the study. 

Keywords: Social Studies, National Struggle, Local History, Activity, Interview. 

GİRİŞ 

Osmanlı Devleti için 20. Yüzyıl felaketler yılı olmuştu. İtalyanlar ile yapılan Trablusgarp 

Savaşı ve ardından Balkan Savaşları ile mali, ekonomik ve siyasi yönden hırpalanmıştı. Yeni 

bir savaşın yaklaşmakta olduğunu fark eden Osmanlı yöneticileri olası bir savaşta toprak 

bütünlüğünü koruyabilmek için (Aksoy, 2008;67) bazı dış politikaları takip ederek Birinci 

Dünya Savaşı arifesinde kendilerine müttefik aramıştır (Sur, 2021;228-229). Siyasi çıkarlarına 

yönelik olarak İngiltere, Rusya, Fransa, Yunanistan gibi Devletlerle görüşen Osmanlı Devleti 

olumlu bir cevap alamamıştı. Daha sonra Almanya ile anlaşarak Türk-Alman ittifakını 

oluşturmuş (Çetinkaya, 1995; 24-28) aynı zamanda Avusturya-Macaristan imparatorluğunun 

da katılmasıyla ittifak bloğu meydana getirilmiştir. Bloklara ayrılan devletler arasında gerginlik 

giderek artması ile başlayan savaşa ertesi yıl Bulgaristan da dahil olmuştur (Turan, 1991: 40). 

Savaşın başladığı yıllarda tarafsızlık politikası uygulamaya çalışsa da 1914-1918 yılları 

arasında gerçekleşen Birinci Dünya Savaşı’nda ittifak grubunda yer alan Osmanlı Devleti, savaş 

boyunca pek çok cephede mücadele etmek zorunda kaldı. Savaşın devam ettiği Dört yıl 

boyunca ağır şartlar altında mücadele veren Osmanlı Devleti (Dönmez, 2012;14-15) bulunduğu 

ittifak bloğunun yenilmesiyle birlikte müttefikleriyle beraber savaştan mağlup bir şekilde 

ayrılmak zorunda kalmıştır (Taş, 2018;22). Savaşın kaybedildiğinin farkına varılması, Wilson 

ilkelerinin uyandırdığı ümitler ve Güney cephesinin durumu vb. gibi olaylar sonucunda 

Osmanlı Hükümeti yenik bir durumda Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalamıştır (İnal, 

2008;47). Mondros mütarekesinin imzalanmasıyla Osmanlı Devleti fiili olarak işgal altına 

alınmaya başlanmış, orduları terhis edilerek kaynaklarına el konulmaya başlanmıştı. Müttefik 

devletler antlaşmanın 7. Maddesini öne sürüp güvenliklerini bahane ederek işgal 

girişimcilerinde bulunmaya başlamış bu süreçle birlikte Anadolu’nun içinde karışıklıklar 

meydana gelmiştir (Ürer, 2005;24-25). İtilaf devletleri çıkarları doğrultusunda antlaşmayı ihlal 

ederek işgallere başlamıştı. Osmanlı Devleti ise açık bir tepki göstermemiş ya da sessiz kalarak 

hiçbir adım atmamıştı. Bu durum İstanbul’un işgalini de beraberinde getirmiş, Osmanlı 

topraklarında yaşayan azınlıklar da isyan girişimcilerinde bulunmuştu (Tuncer, 2011;148-154). 

Mondros Mütarekesi’nin beraberinde getirdiği ağır şartlar Anadolu’nun tamamını işgallere 

karşı açık bir konuma getiriyordu. Bu tehlikeyi fark eden Yıldırım Ordular Grubu Komutanı 

Mustafa Kemal, Anadolu’nun Güney bölgesinde oluşabilecek tehditleri önlemeye yönelik 

olarak adımlar atmaya başlamıştı (Kemal, 2010:374-77). Devletin bazı önemli mercilerine 

telgraflar çekerek mütarekenin olumsuz taraflarını dile getirmiş, İngilizlerin İskenderun’a asker 

çıkarma girişimlerine karşı koyacağını bildirmesi üzerine görevinden alınarak İstanbul’a 

çağrılmıştır. Karadeniz bölgesinde oluşan kargaşaları önlemek ve asayişi sağlamak maksadıyla 

19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a doğru yola çıkmıştır. İngilizlerin Musul’u, İtalyanların 

Antalya’yı ve (Kalelioğlu, 2017,23-25). Yunanlıların İzmir’i işgal etmesi Anadolu da büyük bir 

yankının oluşmasını sağlamış, halk müdafaa hukuk cemiyetleri, Kuvayı milliye birlikleri 
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oluşturarak kendilerini korumaya çalışmışlardır. Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya geçişi ile 

birlikte sırasıyla Havza Genelgesi, Amasya Tamimi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve 

Amasya Görüşmeleri gibi ülkenin kaderini belirleyici adımlar atılmış, işgallere karşı 

örgütlenme, mitingler, protesto gösterileri (Karabacak, 2018) giderek yurdun tamamında 

artarak etkisini göstermeye başlamıştı. Böylece halkın aydınlatılması sağlanarak, halktaki 

dağınıklık ve yılgınlığın giderilerek, toplumunda oluşan tepki ortak bir mücadele etrafında 

birleştirilmiştir (Yetim, 1994;25-26). 

Buradan hareketle araştırmada, Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Millî Mücadele döneminde 

Erdemli ilçesinde cereyan eden olaylar hakkındaki farkındalık düzeylerinin belirlenmesi ve 

konuyu yerel tarih bağlamında ele alarak ders içi ve ders dışı etkinliklerde kullanıp kullanmama 

durumlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Sosyal Bilgiler-Tarih-Yerel Tarih İlişkisi 

Toplumlar devamlılığını sağlayabilmek ve gelecek nesilleri bir adım daha ileriye doğru 

götürebilecek nitelikli bireyler yetiştirmek ister, nitelikli bireyler yetiştirmenin en sistemli hali 

eğitimdir. Bu doğrultuda toplumlar evrensel veya kendilerine has eğitim programları 

geliştirerek sistematik biçimde uygulamaya çalışır (Turan, Sünbül ve Akdağ, 2014: 21). 

Ülkemizde bu amaca yönelik olarak, Sosyal Bilgiler dersi verilmektedir. Sosyal Bilgiler; 

“bireyin toplumsal varoluşunu gerçekleştirebilmesine yardımcı olmak amacıyla; tarih, 

coğrafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe, siyaset bilimi ve hukuk gibi sosyal 

bilimleri ve vatandaşlık bilimi konularını yansıtan, öğrenme alanlarının bir ünite ya da tema 

altında birleştirilmesini içeren; insanın sosyal ve fiziki çevresiyle etkileşiminin geçmiş, bugün 

ve gelecek bağlamında incelendiği; toplu öğretim anlayışından hareketle oluşturmuş bir derstir” 

şeklinde açıklanmaktadır(MEB, 2005). Toplumu ilgilendiren konularda Tarih disiplini önemli 

bir yer tutar. Dolayısıyla Sosyal Bilgilerin en önemli ve vazgeçilmez disiplinlerinden birisini 

de tarih oluşturmaktadır (Turan-Ulusoy, 2018:70). Yerel tarih, belirli bir bölgede yaşamış ve 

yaşamakta devam eden toplumların tarihini, gelişimlerini, yaşam biçimlerini, sosyal, kültürel 

ve ekonomik gelişmelerini inceleyen bir alandır (Yıldırım, 2016:85). Bir başka ifadeyle Yerel 

tarih bir yörede yaşayan halkın geçmişi ve bıraktığı izler olmakla birlikte günümüze ulaşmış 

halidir (Aydın, 2019: 12-13).  Tarihin konusu geçmiş zaman gibi görünse de geçmiş, bugün ve 

gelecek arasında bir köprüyü ifade etmektedir. Bu çerçevede incelediğimizde yerel tarih 

öğretimi, öğrencinin içerisinde yaşadığı çevreyi küçük bir tarihçi sorumluluğuyla incelemesini 

sağlamaktadır (Kabapınar, 2019:13-317). 

Erdemli’ nin Coğrafi Konumu ve Tarihçesi 

Erdemli, Mersin iline bağlı bir ilçe olup, doğusunda Mezitli, batı kısmında Silifke, kuzeyinde 

ise Karaman ve Konya, güneyi Akdeniz ile çevrilmiş bir bölgedir Erdemli (ktb.gov.tr). Tarihin 

seyri içerisinde Hititler, Asurlular, Mikenler, Persler, Makedonlar (Büyük İskender Dönemi), 

Ermeniler, Romalılar, Bizanslılar, Araplar ve Türkler (Selçuklular, Anadolu Selçuklular, 

Karamanoğulları, Ramazanoğulları ve Osmanlılar) gibi birçok medeniyete ev sahipliği 

yapmıştır. Erdemli adının nereden geldiği bilinmemekle birlikte 15. Yüzyılda Karamanoğulları 

Beyliği içerisinde isyan edip bu bölgeye yerleşen bir Türkmen aşireti olan Erdemoğulları’ndan 

geldiği düşünülmektedir (Uçar, 1990; akt. Kırmızı,2015:5-6). 

İşgal Yıllarında Erdemli 

İtilaf devletleri Osmanlı Devleti’nin Güney Vilayetlerinin paylaşımını 1. Dünya Savaşı 

sırasında Sykes-Picot Antlaşması ile belirlemişti, bu antlaşmaya göre İngiltere ve Fransa 

arasında bu bölgeler paylaşılmış, İngiltere’ye Bağdat ve Basra’nın yanı sıra Mezopotamya 

Hayfa ve Akka limanları Fransa’ya ise; Suriye kıyılarını, Adana Vilayetini Harput ile Güney 

Anadolu’yu alacaktı. Mondros Mütarekesinin imzalanmasıyla paylaşma maddelerinde 

değişikliğe giderek İngiltere, Ermeni ve Kürt ayrılıkçı unsurları kullanarak bölgedeki 

hakimiyetini güçlendirmeyi amaçlamaktaydı. Fransa ise; Çukurova ve çevre vilayetlerdeki 

pamuk üretimi için İngiliz ve Ermenilerin desteği ile bölgedeki Türklerin gücünü zayıflatmayı 

https://mersin.ktb.gov.tr/TR-73143/erdemli.html
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hedefliyordu (İlter, 1989:419-420). İngiltere ve Fransa kendi çıkarları için verimli Çukurova 

topraklarını, Orta Toroslar Geçitlerini, zengin petrol yataklarını, hammadde ve pazar arayışı vb. 

gibi stratejik öneme sahip etkenlerden dolayı işgale başlayarak 17 Aralık 1918 tarihinde 

Mersin’i işgale başlamıştı. İlk olarak Mersin’e İngiliz askerleri ayak basmış hemen ardından 

Ermeni gönüllülerden oluşan Fransız askerleri gelmiştir (Şen, 2014: 27-35). Mersin ve civar 

bölgelerini hızlı bir şekilde elde etmek isteyen İngiltere ve Fransa zaman kaybetmeden işgallere 

başlayarak, Mersin-Silifke sınırı olarak kabul edilen Erdemli Çay’ına (Alata çayı) kadar 

ilerlemişti. 1 Ocak 1919 tarihini gelindiğinde Fransa güdümündeki 150’ si Fransız diğerleri 

Ermenilerden oluşan 1500 kişilik kuvvetle Mersin’i işgal eden Fransa, Alata Çay’ından 

Pozantı’nın kuzeyindeki Akköprü’ye kadar sınırlarını genişlemişti (Bozkurt, Akdağ ve Elcan, 

2021; 34). Fransa işgal ettiği Osmanlı topraklarında hakimiyetlerini güçlendirmek için 19 Ocak 

1919 tarihli bir Emirname ile Suriye ve Lübnan (İskenderun dahil) Garb mıntıkası, Urfa – 

Mersin Sancağı Alata Çayı doğusuna kadar ki olan bölge Doğu Anadolu Şimal Mıntıkası 

şeklinde teşkilatlandırılmıştır (Yıldırım, 1998;64). İngiltere, Fransa’nın elinde bulunan zengin 

petrol yataklarına sahip olmak istiyordu bazı girişimlerden sonra 15 Eylül 1919’da Dörtler 

konseyine sunulan memorandum üzerindeki görüşmeler neticesinde İngilizlerin Çukurova ve 

Suriye’den ayrılarak yerlerini Fransızlara bırakmasını öngören Suriye İtilafnamesi 

imzalanmıştır (Türk İstiklal Harbi, Güney Cephesi, 2009:60-61). Böylece Fransa işgal sahasını 

Erdemli Lamas Çayı yerine Silifke’nin batısında yer alan Boğsak Deresi’ne kadar genişletmiştir 

(Bozkurt, Akdağ ve Elcan,2021;43). Fransa, Çukurova ve Mersin’i askerî açıdan uzun süreli 

elinde tutamayacağını biliyordu bu yüzden Ermenilerin yardımıyla bölgeyi kontrol altında 

tutmayı amaçlıyordu. Ermeni politikası uygulamaya çalışarak bölgenin Sosyo-kültürel 

yapısında değişiklik yapmak maksadıyla dünyanın farklı yerlerindeki Ermenileri toplayarak 

Erzurum, Van, Bitlis, Trabzon, Sivas, Çukurova ve Mersin’i de içine alan bir Ermenistan 

kurulmasını düşünmekteydi. Ayrıca Silifke ile Mersin yolu üzerinde Tömük’te deniz gümrüğü 

oluşturulmuştur (Bozkurt, 2018;13-20). Tüccarlar vasıtasıyla halktan hayvanat, buğday, arpa, 

zeytin, harnup vb. gibi ürünleri satın alınıp, Tömük iskelesine taşınarak teknelerle açıkta 

bekleyen gemilere yüklenmiştir (Yılmazer, 2003;31-32). İstiklal Harbi boyunca memleketin 

farklı cephelerinde savaşarak Şehit düşen Askerlerimiz ve Gazilerimiz de olmuştur. Şehit 

Düşen Askerimiz; Demirci Süleyman Oğlu Abdürrahim (Doğlu Köyü), Fakı Mehmet Oğlu 

Hacı Veli (Doğlu Köyü), Hacı Mahmut Oğlu İbrahim (Yağda), Molla İbrahim Oğlulları Halil 

Oğlu İlyas (Güneyli), Mehmet Oğlu Mustafa (Kargıpınarı), Süleyman Oğlu Süllü (Doğlu 

Köyü), Süleyman Oğlu Sarı Mustafa (Doğlu), Arzu Veli Oğlu Hasan (Sarıkaya Köyü). Gazi 

olan Askerlerimiz; Mustafa Tollu (Güneyli Köyü), Yeşil İbrahim Top (Erdemli merkez), Hacı 

Mehmet Özalp (Karahıdırlı Köyü), Mustafa Yastı (Aydınlar Köyü),  Hasan Yastı (Aydınlar 

Köyü) Hasan Çekok (Kösbucağı), Durmuş Ali Özgen ( Kösbucağı), Hüseyin Ekiz ( Karahıdırlı 

Köyü), Hacı Durmuş Çengel (Büyük Sorgun Köyü), Hasan Tanrıkulu (Alata), Ali Yıldırım 

(Alata), Abdullah Sarıköse (Doğlu Köyü), Hasan Var (Alata), Hasan Şen ( Karahıdırlı Köyü), 

Mehmet Ali Şen (Karahıdırlı Köyü), Mehmet Ali Demirbaş ( Karahıdırlı Köyü), Hasan Çabuk 

( Karahıdırlı Köyü),  Hacı Hamza Şen ( Karahıdırlı Köyü), Ali Beğ Alisi ( Karahıdırlı Köyü), 

Mehmet Çelik ( Karahıdırlı Köyü), Hasan Hasan Şen (Karahıdırlı Köyü), Durmuş Şen 

(Karahıdırlı Köyü), Mustafa Şahin( Kösbucağı), Abdurrahman Saz(Kızkalesi), Mustafa AY 

(Kösbucağı), Ali Sait Demir (Güzeloluk), Mehmet Neylim (Dağlı Köyü), Kasım Gürsoy 

(Karaahmetli Köyü), Bekir Gürsoy (Karaahmetli), Ali Saydan (Çamlı), Ali Arslan( Çerçili), 

İbrahim Yıldız (Karahıdırlı Köyü), Ömer Şen (Karahıdırlı Köyü), Ali Arslan( Karahıdırlı 

Köyü), Mehmet Ali Efendi( Alata)  başta olmak üzere varlıklarını memleketin kurtuluşu ve 

bekası için canlarını öne sürmüş olan kahramanlarımız (Yanar, 2006:22-67). 

Millî Mücadelede Yıllarında Erdemli 

Erdemli ilçesinin milli mücadeleye vermiş olduğu destek ve yardımlar Mersin’in milli 

mücadelesinde önemli bir yer tutmaktadır. İşgaller sırasında Erdemli ve Köyleri çok çabuk 
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teşkilatlanarak dönemin yönetim merci olan Yağda Bucağının merkezi Keloluk (Güzeloluk)’ta, 

medrese bilgini Mehmet Emin Hoca ve arkadaşı Ahmet Refik Bey, halkı örgütleyerek, 13 Şubat 

1920’ de Güzeloluk Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni kurdular. Ardından Sorkun, Ohut, Fakılı, 

Alata, Köyınarı, Tömük, Ecelderesi, Elvanlı Arpaçbahşiş, Sekmanlı, Hacıhaliarpaç, Çeşmeli, 

Çakalkeşli, Sıraç, Sandal ve Doğulu Müdafaa-i Hukuk Teşkilatları kurularak mücadeleye 

destek verilmiştir. Ayrıca bu teşkilatlar savaşta silah, para, yiyecek ve giyecek gibi ihtiyaç 

duyulan maddelerinin sağlanmasında öncülük etmiştir. Erdemli genelinde kurulan teşkilatlar, 

işgalci kuvvetlerin Mersin ve Tömük’ ten Erdemliye doğru hücum etme girişimlerinde 

bulunursa onlara engel olmak gibi görevleri vardı. (Aydoğan, 2011:21-27). Fransızlar 

bölgedeki yayılma politikalarını sürdürmeye devam ederek, Binbaşı Anfre komutasında Alata 

Çayına kadar ki olan bölgeyi işgale başladılar Kendilerine karşı yapılacak olası bir saldırının, 

mevsimin kış olması ve dağların karlı olması sebebiyle Köypınarı-Karahıdırlı-Erdemli köyleri 

arasında yapılabileceğini hesap ederek Tömük te Jandarma Taburu, karayakup, karahıdırlı, 

Dağlı ve Alata köylerinde karakollar ve bazı gözetleme tepeleri kurarak birtakım hazırlıklarda 

bulunmuşlardır. Bu sıralarda Güzeloluk’ ta ilk Kuvayı Milliye teşkilatı oluşturarak başkanlığına 

Yedek Subay Ahmet Refik Bey getirilmiştir (Erdem, 2017:64-71). Heyeti Temsiliye’ den 

gönderilen Emirname doğrultusunda, Fedai Müfrezeler Komutanı Emin Aslan Bey bazı 

tertibatlar almıştır. 

Bunlar; 

1) 24 Şubat 1920 tarihinde Mustafa Nail komutasındaki 22 mevcutlu birinci bölük, 

Güzeloluk’tan hareketle Arslan köye hareket etti. 

2) Şahin Efe komutasındaki 22 mevcutlu ikinci bölük, Güzeloluk Arslan’lı üzerinden 

Karahıdırlı İstikametine doğru hareket etti. 

3) Ali rıza Timurtaş komutasındaki 25 mevcutlu üçüncü bölük Güzeoluk- Arslanlı 

üzerinden Alata’ya doğru ilerledi. 

4) Yedek Subay Ali Komutasında bulunan müfreze Susanoğlu- Kızkalesi istikametinde 

ilerleyerek Silifke-Mersin ulaşımını engellemekle görevlendirildi. 

Yukarıda bahsettiğimiz emir-komuta zinciri ile Güzeloluk’tan Sorgun’a doğru hareket ederek 

sırasıyla Arslanlı, Karahıdırlı ve Alata’nın düşman işgalinden kurtarılmasında önemli rol 

oynanır (Yılmazer, 2003;39-40). Fransızların Tömükte bulundurduğu Jandarma taburunda 

Ermeni askerlerin yanı sıra Fellah ve Tunuslu askerlerde vardı. Öte yandan yerli Ermenilerin 

kurduğu Ermeniler de köyleri basarak halka zulmetmekteydi. Bu ve buna benzer gelişmeler 

neticesinde Şahin Efe ve Doğan Efe komutasındaki 2. ve 3. bölük birleşerek Karahıdırlı, Alata 

ve Tömük işgalden kurtarılır (Erdem, 2017; 79-80). 23 Nisan 1920’de toplanacak olan Büyük 

Millet Meclisi için seçimler, Mersin Grup Komutanı Emin Aslan Bey başkanlığında Elvanlı’ 

da yapılmıştır (Bozkurt, Akdağ ve Elcan,2021;65-66). Mücadele döneminde göstermiş 

oldukları takdire şayan yardımları ve başarılarıyla Erdemli ’ye İz bırakmış önemli şahsiyetler 

arasında Ahmet Refik Erdem, Mehmet Emin Yazar (Çiftçi, 2002;64-125). Hacı Mehmet Özalp 

gibi İstiklal Madalyasına sahip kişiler bulunmaktadır (Erdem,2017;90). 

Yanar, (2010) a göre; Erdemli Oluşturulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Teşkilatları şu 

şekildedir; 

Güzeloluk Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Mehmet Emin (Yazar Hoca) başkanlığında 

oluşturulmuştur. Üyeleri; Süleyman Sırrı Özbek, Selim Kaya, Sarıkavaklı Mehmet Emin, 

Hüseyin Yayla, Harfilli Molla Mustafa, Ahmet Güldeş. 

Sorgun Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Mustafa Oğlu Ali başkanlığında Oluşturulmuştur. 

Üyeleri; Abdulkerim Oğlu Ali Çavuş, Küçük Kara Mehmet Oğlu Hasan Hüseyin, Büyük Kara 

Mehmet Oğlu Alim Ağa. 

Ohut ve Fakılı Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı: Ali Oğlu Bekir başkanlığında oluşturulmuştur. 

Üyeleri; Kocaoğlu Ahmet, Halil Oğlu Mehmet, Mehmet Oğlu Hüseyin. 
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Alata Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı: Osman Oğlu Hasan başkanlığında oluşturulmuştur. 

Üyeleri, Ali oğlu Ömer, Mulla Mehmet Oğlu Kasım, Hacı Ömer Oğlu Hasan, Mustafa Oğlu 

Osman. 

Köypınarı Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı: Hasan Kâhya Oğlu Ömer başkanlığında 

oluşturulmuştur. Üyeleri, Molla Ahmet Oğlu Ahmet, Koca Kâhya, İbrahim Oğlu Ali, Mustafa 

Oğlu Nebi. 

Tömük Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı: hacı Yahya Oğlu Veli Efendi başkanlığında 

oluşturulmuştur. Üyeleri; Tollu Halil, Ballı Hasan, Tahsildar Şükrü Efendi, Molla Veli Oğlu 

Mehmet Ali Hoca. 

Ecelderesi Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı: Ballıoğlu Hasan Ağa başkanlığında oluşturulmuştur. 

Üyeleri: İbrahim Oğlu Mehmet Ali, Molla Hıdıroğlu Mehmet, Velioğlu Ak Hüseyin, 

Küpüroğlu Mulla Ahmet. 

Elvanlı Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı: Ahmet Efendioğlu Şükrü başkanlığında oluşturulmuştur. 

Üyeleri: Hüseyinoğlu Darıcı Mehmet, İmam Mehmet Ali, Seyit Efendi, Ali Oğlu İbrahim. 

Arpaçbahşiş Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı: Ali Oğlu Mehmet Sami başkanlığında 

oluşturulmuştur. Üyeleri: Kerimoğlu İbrahim, Ali Oğlu Hüseyin. 

Sekmanlı Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı: İbrahim Oğlu Hacı Yusuf başkanlığında 

oluşturulmuştur. Üyeleri: Ali Oğlu Veli, İbrahim Oğlu Hacı Onbaşı, Veli Oğlu Musa. 

Hacı Halil Arpaç Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı: Hacı Ali Molla Davut başkanlığında 

oluşturulmuştur. Üyeleri: Mehmet Oğlu Ramazan, Ahmet Oğlu İbrahim, İbrahim Oğlu 

Mehmet. 

Çeşmeli Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı: Yüzbaşızade Ahmet başkanlığında oluşturulmuştur. 

Üyeleri: Ahmet Oğlu Mustafa, Süleyman Oğlu Mahmut. 

Çakalkeşli Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı: Mustafa Oğlu Mehmet başkanlığında 

oluşturulmuştur. Üyeleri: Mehmet Ali Oğlu Ebubekir, Ali Oğlu Mehmet, Hüseyin Oğlu Hasan. 

Sıraç Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı: Mustafa Oğlu Murat başkanlığında oluşturulmuştur. 

Üyeleri: Mehmet Oğlu Veli, İsa Oğlu Veli, Mustafa Oğlu Hamza, Mehmet Oğlu Durmuş Ali. 

Sandal Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı: Hacı İbrahim Ağa Oğlu Hacı Veliddin başkanlığında 

oluşturulmuştur. Üyeleri, Hacı Mehmet, Karaosmanoğlu Osman, Hacı Osman Oğlu Mulla 

Abdurrahman. 

Doğlu Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı: Abdulcelil Oğlu Hacı İsmail başkanlığında 

oluşturulmuştur. Üyeleri, Hacı Velizade Mustafa, Ahmet Çavuş Oğlu Hacı Mehmet. 

Amaç 

Çalışmanın amacı; Millî mücadele yıllarında Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana gelen 

olaylar hakkında bilgiler vermek ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve 

Atatürkçülük dersi kapsamında belirlenen temalar çerçevesinde yerel tarih unsurlarının ders içi 

ve ders dışı etkinliklerde kullanıp kullanmama durumlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırmada, Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin bu konudaki farkındalık düzeylerini belirlemek 

için nitel araştırma yöntemlerinden durum deseni şeklindedir. Durum çalışması, araştırılan 

konuyu kendi yaşam çerçevesi içinde inceleyen ve olgu ve içerisinde bulunduğu çevre 

arasındaki sınırların kesin sınırının olmadığı ve birden fazla veri kaynağının var olduğu 

durumlarda kullanılan bir araştırma desenidir (Yin, 1984; Yıldırım ve Şimşek,2006). 

Çalışma Grubu, Veri Toplama Aracı ve Veri Analizi 

Araştırmanın çalışma grubunu, Mersin İli Erdemli ilçesinde görev yapan 15 Sosyal Bilgiler 

Öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak açık uçlu soru formu tekniğinden 

yararlanılmıştır. Açık uçlu soru formu ile elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak analiz 

edilip yorumlanmıştır. 
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BULGULAR VE YORUM 

Araştırmada Mersin İli Erdemli ilçesinde görev yapan 15 Sosyal bilgiler öğretmenine yönelik 

açık uçlu soru formu tekniği ile hazırlanan 6 adet soru incelenerek aşağıdaki bulgulara 

ulaşılmıştır. 

1) “Sosyal Bilgiler dersi etkinliklerinde yerel tarih unsurlarını kullanma hakkındaki 

görüşleriniz nelerdir”? 

Öğretmenler bu soruya yönelik olarak yerel tarih unsurlarının kullanımının etkili ve yerinde 

öğrenme açısından etkili olacağını ama yeteri kadar kullanmadıklarını ifade etmişlerdir. Bu 

bulgulara yönelik olarak bazı örnek öğretmen görüş cümleleri: 

Örnek 1: Yerel tarih unsurlarını Sosyal bilgiler dersinde kullanmayı yerinde ve etkili öğrenme 

açısından gerekli görüyorum. 

Örnek 2: Yaşanılan bölgenin yerel tarihini bilmek, genel tarihi anlamada öğrenciye fayda 

sağlayacağını düşünüyorum. 

Örnek 3: Yerel tarih unsurları kullanıldığında soyut olan konular daha somut ve ilgi çekici 

olacağından öğrenme kalıcı olacaktır. 

Örnek 4: Eğitim öğretimde yakından uzağa ilkesi kapsamında yerel tarihi unsurları öğrenmek 

önemlidir. Kültürel mirasın öneminin kazanılmasında ve bulunduğumuz coğrafyanın kıymetini 

anlamada yerel tarih unsurlarını önem arz etmektedir. 

Örnek 5: Yeri geldiğinde yerel tarih unsurları örneklemelerle çocuklarımıza aktarılmaktadır. 

Bilginin kalıcılığını arttırdığı gözlemlenmiştir. 

     2) “Derslerinizde yerel tarih konularına yönelik etkinliklerinize örnek verebilir misiniz”?  

Öğretmenler bu soruya yönelik olarak etkinliklerinde kullandıkları yerel tarih unsurlarına 

yönelik olarak örneklerde bulunmuşlardır. Bu soruya yönelik olarak bazı örnek öğretmen görüş 

cümleleri: 

Örnek 1: Kurtuluş Savaşı dönemi Kuvayı Milliye birlikleri, Sorgun ve Güzeloluk köylerinde 

Fransız askerlerine geçit vermediği kahramanlık hikayesine değinirim. 

Örnek 2: Çukurova Bölgesinde Millî Mücadele konusu işlenirken, Erdemli’ de Kuvayı 

Milliye’ nin kurucu liderleri arasında yer alan Süleyman Özbek’ in torunu Ali Özbek’ le 

telefon ile iletişim kurup derste dinlettim ve iki defa derste ağırladım. 

Örnek 3: Yerel tarih konularında etkinlik olarak yöremizdeki tarihi yerleri, müzeler, ören 

yerleri, tarihsel kale vb. gibi yerleri ziyaret etmeyi öneriyorum. 

Örnek 4: Sosyal Bilgiler derslerinde kültürel mirasa vurgu yaparken çevremizdeki tarihi 

varlığa değinerek, bunlarla ilgili dijital oyunlar oynuyoruz. Kurtuluş savaşında güney 

cephesine yönelik savaşılan ülke, mücadele eden birliklerimiz ve cemiyetlerle ilgili eşleştirme 

etkinlikleri yapıyoruz. 

Örnek 5: Güzeloluk bucağı ile Arslanköy arasındaki yardımlaşma ve Mustafa Kemal’in 

gönderdiği telgrafı örnek olarak kullanıyorum. 

Örnek 6: Mersin ve Erdemli’ nin Fransızlar tarafından işgal altında olduğunu harita 

üzerinden gösterme. 

     3) “Millî Mücadele döneminde Erdemli ilçesinde oluşturulan Kuvayı Milliye birlikleri ve 

Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri hakkında neler söyleyebilirsiniz”? 

Öğretmenler genel olarak bu konuda fikir sahibi olduklarını örneklerle belirtmişlerdir. Bu 

bulguya yönelik bazı örnek öğretmen görüş cümleleri: 

Örnek 1: Millî mücadele döneminde Erdemli’ de Güzeloluk Köyü ve çevre Köylerde işgalci 

güçlere karşı milli birliklerin oluşturulduğunu biliyorum. 

Örnek 2: Güzeloluk merkezli mücadele yürütülmüş ayrıca Tömük merkezli delege seçimleri 

yapılmış, Alata Köprüsü doğusunda Fransızlarla mücadele edilmiştir. 

Örnek 3: Erdemli genelinde oluşturulan Kuvayı Milliye birlikleri ve Ahmet Refik Bey’in 

çalışmalarını biliyorum. 
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Örnek 4: Güzeloluk Müdafaai Hukuk Cemiyeti ve Sorgun müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve bazı 

yerel teşkilatların oluşturulduğu hakkında bilgi sahibiyim. 

    4) “Yerel Yönetimlerin bu konuda eğitim- öğretim faaliyetlerine katkısı Konusundaki 

Görüşleriniz Nelerdir”? 

Öğretmenler bu soruya yönelik olarak yerel yönetimlerin bu konuları yeteri kadar 

desteklemediğini ifade ederek önerilerde bulunmuşlardır. Bu soruya yönelik olarak bazı örnek 

öğretmen görüş cümleleri: 

Örnek 1: Erdemli Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği’nin iş birliği ile 2018’de 

gerçekleştirilen Kuvayı Milliye yürüyüşü önemli bir farkındalık oluşturmuştur. Kurum ve 

kuruluşların bu tip etkinliklere önem vermeleri faydalı olmaktadır. 

Örnek 2: Yerel yönetimlerin Adana Sarıçam Belediyesi’nin yaptığı gibi “Sarıçam Tarihi” adlı 

kitabı basıp ücretsiz dağıtması güzel bir hareketti. Her yerel yönetimin de kent tarihini içeren 

kitaplar oluşturmalıdır. 

Örnek 3: O döneme ait belge, resim, araç ve gereçlerin sergilendiği mekanlar oluşturulabilir. 

Örnek 4: Müze ve ören yerleri için ulaşım desteği verebilir. 

Örnek 5: Erdemli Belediyesi’nin açmış olduğu kurs ile Eğitim- Öğretimi desteklemektedir. 

    5) “Belirtilen Tema (Millî Mücadelede Erdemli- Yerel Tarih) hakkında her türlü görüş ve 

önerilerinizi lütfen yazınız. 

Öğretmenler bu soruya yönelik olarak bölgenin yerel tarihinin pek bilinmediğini veya bilgilerin 

çok kısıtlı olduğunu vurgulamıştır. Bu bulguya yönelik olarak öğretmen görüşleri şu şekildedir: 

Örnek 1: Millî Mücadele de Erdemli ile ilgili bir resim sergisi açılsa iyi olur. 

Örnek 2: Erdemli ilçesinde bu dönemi yansıtan bir müze kurulabilir. 

Örnek 3: Tarihçi yazar Ahmet Refik Erdem’in Erdemli ve Çevresinde Millî Mücadele 

döneminde yapılan çalışmaları, yerel tarihe ışık tutmaktadır. 

Örnek 4: Yerel tarih çalışmalarına ders programları içerisinde ayrıca yer verilmelidir. 

    6) “Belirtilen Temayı (Millî Mücadelede Erdemli- Yerel Tarih) çerçevesinde öğrencilere 

ders içi ve ders dışı etkinliklerde örnek gösterip göstermediğiniz hakkında neler 

söyleyebilirsiniz. 

Öğretmenler genel olarak bu soruya mümkün ölçüde örnek gösterdiklerini ama yeterli düzeyde 

olmadığını ifade etmiştir. Bu bulgulara yönelik olarak bazı öğretmen görüş cümleleri: 

Örnek 1: Bu konu kapsamında 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinde Kilikyalılar 

Cemiyeti ile konuyu ilişkilendirip Kuvayı Milliye’nin faaliyetlerine örnekler vermekteyim. 

Örnek 2: Yerel tarihi unsurlara gereken önemi verip yeterince tanıtım yaptığımı, öğrencileri bu 

konuda yeteri kadar bilgilendirdiğimi düşünmüyorum. 

Örnek 3: Ders saati yetersiz olduğundan Kuvayı Milliye’nin daha etkili olduğu, Dörtyol, Antep, 

Urfa, Maraş bölgelerine ağırlık veriyorum. 

Örnek 4: Bilgim dahilinde örnekler vermekteyim. Bu örnekler öğrencide motive sağlayacak 

etkiler bırakmaktadır. 

Örnek 5: Erdemli kent tarihi üzerine yazılmış olan kitapları örnek göstermekteyim. Ama daha 

ilgi duyan öğrencim olmadı. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Millî Mücadele yıllarında Erdemli’ de meydana gelen olaylar hakkındaki bilgiler vermek ve 

Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi kapsamında 

belirlenen temalar çerçevesinde yerel tarih unsurlarının ders içi ve ders dışı etkinliklerde 

kullanıp kullanmama durumlarının tespit edilmesine yönelik olarak hazırlanan bu çalışma 

sonucunda Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin söz konusu dönemde meydana gelen olaylar 

hakkında yüzeysel olarak bilgi sahibi oldukları, derslerde yerel tarih unsurlarını  yeri geldikçe 

kullanmaya özen gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bulgulardan; Öğretmenlerin yerel tarih 

konusunda ve   Millî Mücadele döneminde Erdemli hakkındaki bilgilerinin artması için, daha 

verimli ders işlenebilmesi adına öğretmenlere yönelik bazı çalışmalar düzenlenmelidir.  
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Elde edilen sonuçlar ışığında şu önerilerde bulunabiliriz: 

• Görevde bulunan Sosyal Bilgiler öğretmenlerine bölgenin yerel tarihi hakkında 

bilgilendirme yapılmalıdır. 

•  Okullarda tiyatro gösterileri düzenlenerek, Millî mücadele ruhu yaşatılmalı eğlenerek 

öğrenmeleri sağlanabilir. 

• Yerel yönetimlerin ilçenin tarihi ile ilgili kitaplar, afişler, broşürler vb. gibi faaliyetler 

hazırlamalı ilçede bulunan her okula göndermelidir. 

• Öğretmenler öğrencilerden yerel tarih unsurlarını öğretici ödevler hazırlamasını 

isteyebilir. 

• Okula yakın çevreden başlanarak konu hakkında bilgili kişiler derslere davet edilebilir 

varsa gazilerin tecrübelerinden derslerde faydalanılabilir. Böylelikle öğrencilerin 

bilgiyi ilk elden öğrenmesi sağlanarak kalıcı öğrenme gerçekleşir. 
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GİRİŞ 

İnsanlığın varoluşundan itibaren karşılaşılan sorunlardan bir tanesi saldırganlıktır. İlgili alan 

yazında saldırganlığa ilişkin birçok tanım yapılmıştır. Saldırganlığı, Türk Dil Kurumu “Bireyin 

kendi düşünce ve davranışlarını dıştaki direnmelere karşın, zorla karşısındakine benimsetme 

çabası.” şeklinde tanımlamaktadır (TDK, 2019). Malesińska ve diğerleri (2015) saldırganlığı 

bir kişinin kendisinden başkasına, diğerlerine, olaylara veya inançlara yöneltilen olumsuz 

dürtülerini ve içgüdüsünü kontrol altına alamaması olarak tanımlamıştır.  

İlgili alan yazında en yaygın kabul gören saldırganlık tanımlarından biri Buss (1961)’ un yaptığı 

tanımdır. Bu tanıma göre saldırganlık, bireylere zarar vermek amacıyla uygulanan cezai bir 

yaptırımdır (Buss, 1961). Masaroğlu ve Koçakgöl (2001) saldırganlığı, başka bir kişiye fiziksel 

veya psikolojik olarak zarar verebilecek her türlü davranış olarak açıklamıştır. Saldırganlık 

hayvanlarda önemli ölçüde genetik faktörlerden kaynaklanmaktayken bu durum insanlarda 

genetik ve çevresel faktörlerin birlikte etkisinden ortaya çıkmaktadır. Bazı toplumlarda 

saldırganlık, bir kahramanlık olarak görülebilmekte ve devamlı kullanılan bir araç olarak 

normalleştirilmiştir. Bundan dolayı saldırganlığın içinde bulunulan topluma ve toplumun 

kültürel değerlerine göre tanımlanması gerekmektedir (Bandura, 1978). 

 Ergül (2008) saldırgan davranışların özelliklerini şu şekilde belirtmiştir: 

• Kişilerin hedeflerine ulaşmaları engellendiğinde sözel veya fiziksel bir şekilde ortaya 

çıkan bir davranıştır. 

• Saldırganlığın amacı karşıdaki bireye zarar vermektir. 

• Saldırgan davranışın bir diğer amacı karşıdaki bireye hâkim olma ve onu yönetmektir. 

 Bir davranışın saldırganlık olarak adlandırılması için temel şart davranışın altındaki 

amacın tespit edilmesidir. Bir davranışın saldırganlık olup olmadığı konusunda değerlendirme 

yapılırken, sağlık bir karar alabilmek adına davranış uygulanırken bir zarar verme niyeti olup 

olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir (Baron ve Richardson, 2004). 

1.1. Saldırganlığın Nedenleri 

Saldırganlık davranışının ortaya çıkmasında biyolojik ve genetik faktörler önemli etkenlerdir. 

İnsan beyninde duyların kontrolünün sağlandığı veya karar verme mekanizmasını etkileyen 

bölgelerde oluşabilecek bir işlevsizliğin bireyleri saldırganlık davranışına 

yönlendirebilmektedir (Pavlov vd., 2012). Saldırgan davranışların gelişmesinde okul ortamının 

da etkisi bulunmaktadır. Araştırmalara göre okulda öğretmenleri veya arkadaşlarıyla negatif 

ilişkiler içerisindeki çocukların daha fazla fiziksel saldırganlık gösterdiği bilinmektedir 

(Elsaesser vd., 2013). Çocuğun büyüdüğü ortam, annenin hamilelik döneminde madde 

kullanması çocuğun ileriki zamanlarda saldırgan davranışlar sergilemesinde neden olarak 

gösterilmektedir (Dodge ve Pettit, 2003). Bununla birlikte çocuklar televizyonda ya da 

medyada şiddet içeren davranışlar gördüğünde model alma yolu ile öğrenme ile kendileri de 

saldırgan davranışlarda bulunabilmektedir (Huesmann, 1997).  
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Saldırgan davranışın ortaya çıkmasında öfke, ketleme vb. gibi duygusal boyutlar önemli rol 

oynamaktadır (Gökbüzoğlu, 2008). Sakatlık, intikam, rekabet ve rahatsızlık saldırganlığa neden 

olan faktörler arasında tanımlanmıştır (Sears vd., 2016). Bir başka çalışmada, kişilik, durumsal 

faktörler ve kalıtım ve dürtü saldırganlığın nedenleri olarak sınıflandırılmıştır (Flannery, 1997). 

Tuzcuoğlu ve Tuzcuoğlu (2005) ise saldırgan davranışa neden olabilecek faktörleri şu şekilde 

sıralamıştır: çocuğun tanık olduğu evdeki tartışmalar, doğru olmayan anne-baba tutumları, 

ebeveynlerin saldırgan davranışları, ebeveynlerin öfkeyi ifade etme tarzları, çocuğun enerjisini 

boşaltmasına müsaade edilmemesi, çocuğa yeterince ilgi gösterilmemesi, çocukla alakalı 

mükemmelliyetçi beklentiler, çocuğun sözel bir şekilde hor görülmesi, çocuğun isteklerinin 

sürekli reddedilmesi, medyanın olumsuz etkileri ve tutarsız ebeveyn davranışları. 

1.2. Saldırganlığın Türleri 

Saldırganlık ile ilgili birçok farklı tanım yapıldığı görülmektedir. Yapılan çalışmalar, aynı 

şartlardaki kişilerin aynı olaylara karşı farlı şekilde ve derecede saldırganlık davranışını ortaya 

koyduğunu gözlemlemiştir (Fromm, 1995). İlgili alan yazında çeşitli saldırganlık 

sınıflandırılmaları mevcuttur. Yapılan sınıflandırmaların her biri saldırganlığın farklı bir 

yönünü vurgulamaktadır. Saldırganlığın çok yönlü yapısını dikkate almak önemlidir. Farklı 

uyaranlar çeşitli zihinsel ve fizyolojik süreçlerle bir araya gelerek saldırganlığın farklı 

biçimlerini ortaya çıkarmaktadır (Liu, 2004). 

1.2.1. Reaktif Ve Proaktif Saldırganlık 

Proaktif saldırganlık, organize edilerek hazırlanmış ve soğukkanlı bir şekilde planlanmış çok 

az otonom bir uyarılma sonucunda ortaya çıkan davranışlardır (Dodge, 1991). Bu saldırganlık 

türü diğerlerini etkilemeyi amaçlamaktadır ve bir kaynağı elde etmeye, başka bir insanı baskı 

altına almaya ve diğerlerine göz dağı vermeye yönelik olabilir (Dodge ve Coie, 1987). Reaktif 

saldırganlık ise genelde korku hissedilen durumlardan korunmak amacıyla güdülenerek 

meydana gelen saldırganlık davranışlarıdır (Dodge, 1991). Bu saldırganlık çeşidi genelde 

dürtüsel bir şekilde gerçekleşmektedir. Yüz ifadelerinin düşmanca olması ve güçlü olumsuz 

etkiler ile kendini göstermektedir (Dodge ve Coie, 1987). 

1.2.2. Fiziksel Ve Sözel Saldırganlık 

Fiziksel saldırganlık; vücudun kol, yumruk veya diş gibi bölümleri ya da silah (silah, bıçak, 

sopa vb.) kullanılarak bir organizmaya saldırıda bulunma faaliyetidir. Bu saldırganlık türünün 

istenmeyen, rahatsız edici uyaranı ortadan kaldırmak ve bir diğer organizmaya zarar vermek 

gibi olası iki temel amacı vardır (Buss, 1961). Bu saldırganlık türünde bireyler çevresine 

fiziksel şiddet uygulamaktadır (Moeller, 2001). Sözel saldırganlık ise bir diğer organizmayı 

rahatsızlık veren sözel uyarıcılara maruz bırakmaktır (Buss, 1961). Bu saldırganlık türü küçük 

düşüren takma isim kullanma, küfür etme, argo konuşma gibi öfke unsurlarının sözlü olarak 

ifade edilmesidir (Wenar, 1994). Sözel saldırganlık, insanları küçük düşürür ve kişilerarası 

ilişkilere zarar verir. Fiziksel saldırganlıkta olduğu gibi fiziki bir davranış içermese de ara sıra 

verdiği zarar fiziksel saldırganlığa göre daha fazla olabilmektedir (Demir, 2018). 

1.2.3. Aktif Ve Pasif Saldırganlık 

Aktif saldırganlık, başka bir kişiye zarar vermek düşüncesiyle fiili faaliyete geçilen 

saldırganlıktır. Pasif saldırganlık ise diğer bir kişiye zarar verme düşüncesinin fiili faaliyette 

bulunmadan gerçekleştirilen saldırganlık türüdür (Gülay, 2008). Aktif saldırganlıkta saldırgan 

birey saldırgan davranışa maruz bırakılan kişiye zarar vermek maksadıyla ölçülebilir somut bir 

faaliyette bulunmaktadır. Pasif saldırganlıkta, saldırgan birey başka kişilere karşı herhangi bir 

eylemde bulunmaz ve hoşgörülü davranır (Cox, 1985). Buss (1961)’ e göre aktif saldırganlıkta 

karşıdaki insanın canını acıtma hedefi bulunmaktadır ve pasif saldırganlıkta ise onun hedefini 

gerçekleştirmesine engel olmak vardır. 
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1.2.4. Doğrudan Ve Dolaylı Saldırganlık 

Doğrudan saldırganlık, saldırgan davranışı sergileyen kişi ile bu davranışa maruz kalan kişi 

arasında yüz yüze etkileşimin olduğu ve diğer kişiye kasten zarar verme davranışıdır (Baron ve 

Richardson, 2004). Dolaylı saldırganlık ise bir insan veya bir nesne yoluyla, dolaylı bir şekilde 

yüz yüze olmadan kasten başka birine zarar verme davranışıdır (Richardson ve Green, 2003). 

Buss (1961)’ e göre doğrudan saldırganlık karşıdaki bireyi sinirlendirmeye sebep olacak 

uyarıcıların direk o bireye yöneltilmesidir; dolaylı saldırganlık ise karşıdaki bireye karmaşık 

yollarla zarar veren uyarıcıların gönderilmesidir. 

1.2.5. Düşmanca Ve Araçsal Saldırganlık 

Genel anlamda reaktif ve proaktif saldırganlığın farklı bir başlık altında farklı kavramlarla 

açıklanması olarak ifade edilebilir. Düşmanca saldırganlığın temelinde düşmanca duygular 

bulunmaktadır. Bu durumda ortaya konan davranışın tek sebebi, davranışa maruz bırakılan 

kişiye veya nesneye zarar vermektir (Smith ve Mackie, 2000). Bu saldırganlık türünde birey 

içinde beslediği düşmanca hisleri dışa vurmaktadır (Berkowitz, 1978). Araçsal saldırganlık ise 

davranışın yöneltildiği bireye acı ve hasar verme amacı güdülmeden ortaya konan davranış 

olarak tanımlanmaktadır (Tiryaki, 2000). Bu saldırganlık çeşidinde davranışı gösteren kişi 

yaptığı davranışı düşmanlık veya canilik düşüncesi ile gerçekleştirmez. Burada tek hedef, 

amaca giden yolda davranışın bir araç olarak kullanılmasıdır (Berkowitz, 1978). 

1.3. Saldırganlık Kuramları 

1.3.1. Psikanalitik Kuram 

Freud’a insanın davranışlarına yön veren iki temel içgüdü vardı. Bunlar sırasıyla yaşam 

içgüdüsü (eros) ve ölüm içgüdüsü (thanatos)’ dür. Bu içgüdülerden ölüm içgüdüsü saldırganlığı 

içine alan bir yapıya sahiptir. Ölüm içgüdüsü, kontrol edilebilse de yok edilemeyeceği için birey 

yoğun bir öfke duygusu ve gergin bir durum içindedir. İnsanın kendisine yönelik yıkıcı 

eğilimlerini başka bireylere ve dış dünyaya yönelten öfke, saldırganlığa dönüşerek 

organizmanın içindeki gerilimi boşaltması sonucunda rahatlama sağlamaktadır (Geçtan, 2012). 

Freud, karşılanmayan ihtiyaçların ve beklentilerin bazı insanlarda saldırganca davranışların 

ortaya çıkmasına sebep olabileceğini belirtmiştir (Kutlu, 2014). 

Freud’a göre saldırganlığın gelişmesinde oral ve anal süreçler önemli bir rol oynamaktadır. 

Bebek anal dönemde tuvaletini tutmayı öğrenirken boşaltımdan aldığı hazzı bir süre ertelemek 

zorundadır. Ailenin bu süreçte çocuğa ceza vermesi çocuğun öfkelenmesine neden olabilir. Bu 

süreçte yaşanabilecek fiksasyonlar bebeğin ailesinin kendisini cezalandırmasına karşılık olarak 

bebeğin ailesine ceza vermesi gibi pasif agresif davranışları ve bununla birlikte uyumsuz 

davranışların sürmesini de beraberinde getirebilir (Algur, 2019). 

1.3.2. Etiyolojik Kuram 

Etologların çoğu hayvan davranışlarını, doğal ortamlarında gözlemlemesi sonucunda 

saldırganlığın hayvanların hayatını sürdürmesinde doğuştan gelen önemli bir rolü olduğunu 

görmüşlerdir. Onlara göre hayvanların etraflarındaki tehlikeleri önlemede, en güçlü erkeğin 

dişili döllemesi sonucunda en güçlü neslin dünyaya gelmesinde ve yiyeceklerin daha kolay elde 

edilmesinde saldırganlığın önemli bir işlevi bulunmaktadır (Eibesfeld, 1970; Akt Cüceloğlu, 

2004). Lorenz tıpkı Freud gibi saldırganlığı içgüdüler temelinde açıklamaktadır. Lorenz’ in 

Freud’ dan ayrıldığı nokta saldırganlığı türlere hizmet etmekte olan bir işlev olarak görmesidir. 

Saldırganlık Lorenz’ e göre, türlerin korunması ve hayatta kalma şansını arttırmaktadır. 

Saldırganlık davranışının sayesinde türün en sağlıklı olanı ve liderleri seçilir, türün yaşadığı 

çevrede hiyerarşi belirlenir, daha fazla kaynak gelecek jenerasyonlara bırakılır ve en iyi olanlar 

basamağın en üst kısmında yer alır (Fromm, 1995). 
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1.3.3. Sosyal Öğrenme Kuramı 

Bu kuram Albert Bandura tarafından geliştirilmiştir. Saldırganlık gözlem ve pekiştirme yoluyla 

öğrenilen bir davranıştır. İçgüdüsel bir dürtü değildir (Tiryaki, 2000). Saldırganlık, bireyin 

içinde yer aldığı çevrenin etkisiyle meydana gelmektedir. Bu davranışlar gözlem yapma, bir 

bireyin (öğretmen, aile, arkadaş) tavırlarını, davranışlarını taklit etme veya bir bireyi model 

alma öğrenilmektedir. Ödüllendirme veya pekiştirme yoluyla artarak devam eder. Sosyal 

Öğrenme Kuramı, saldırganlık davranışının doğuştan gelmediği sonradan kazanıldığına vurgu 

yapmıştır (Bandura, 1978). 

1.3.4. Engellenme-Saldırganlık Kuramı 

Bu kuram, bireyin bir amaca ulaşmak için önünde engeller ile karşılaştığında bu engeller (nesne 

veya kişi) ile mücadele etmek amacıyla saldırgan davranışların ortaya çıktığını savunmaktadır. 

Berkowitz öfkenin, hayal kırıklığı/saldırganlık hipotezinde önemli rolü olduğuna dikkat 

çekmiştir. Bireylerin hedeflerine ulaşamadıklarında hayal kırıklığının daima saldırganlığa 

neden olmadığını vurgulamaktadır. Tıkanıklık, bireylerin hedeflerine varamadıklarında öfkeli 

ve düşmanca duygular hissetmelerine sebep olabilir. Saldırgan davranışlar bu duyguların 

neticesinde ortaya çıkmaktadır (Berkowitz, 1990; Akt. Kına, 2017). Engellenme/Saldırganlık 

kuramı, üç temele dayanmaktadır. Engellemelerin tümü saldırganlığa sebep olur. Saldırgan 

davranışların tümü girişimden kaynaklanmaktadır. Kısıtlamaların oluşturduğu gerilim 

saldırgan davranışlarla ortaya çıktığında gerilimin düzeyi azalmaktadır (Kurtyılmaz, 2005). 

“Yer değiştirmiş saldırganlık” bu kuramın önemli kavramlarından biridir. Bir engellenme 

sonucu ortaya çıkan kişi her zaman anında ifade edemeyebilir. Bu noktada saldırgan davranışı 

kendisinden daha zayıf birine yöneltebilir. Yer değiştirmiş saldırganlık, öfkenin asıl kaynağına 

değil de gerçekte alakası olmayanlara yöneltilmesidir (Masalcı, 2001). 

1.3.5. Biyolojik Kuram 

Bu kuram, insanların psikolojik durumlarından ziyade biyolojik yapıları ile ilgili açıklamalar 

yapar ve konuyla ilgili varsayımlarda bulunur. Biyolojik kuram, insanlardaki saldırganlığın 

belli yapılardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını incelemektedir (Fromm, 1995). Merkezi sinir 

sisteminde ya da endokrin sistemde ortaya çıkabilecek sorunların, beyinde meydana gelen 

hasarların, hormonlarda yaşanan düzensizliğin, nöropsikolojik faktörlerin ve belli gen 

kombinasyonlarının insanların saldırgan davranışlar geliştirme de rol oynayabilmektedir (Dede 

2019). Bu kuramın savunduğu bir düşünce saldırgan davranışlar ile hormonlar arasında bir 

ilişkinin var olduğudur. İnsanlarda özellikle testesteron hormonu, küçümsenmeyecek derecede 

saldırganlık davranışını etkilemektedir. Bu hormon erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da 

etkilidir. Aradaki ilişkiyi kadınlarda bulunan rekabet ilişkisi ile açıklamak mümkündür 

(Cashdan, 2003).  

1.4. Ortaokul Öğrencilerinde Saldırganlık 

Ortaokul öğrencileri bulundukları yaş aralığından dolayı ergenlik dönemi içerisinde 

bulunmaktadırlar (Törüner ve Büyükgönenç, 2012). Ergenlik dönemi, sorunlarla karşılaşılan 

ve karşılaşılan sorunlara çözüm yolları üretilmesi gereken zorlu yaşam dönemlerinden 

birisidir (Kulaksızoğlu, 2004). Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olan bu dönemde 

ergenler fizyolojik, psikolojik ve sosyal olmak üzere birçok değişiklik yaşamaktadır. Bu 

değişikliklerden dolayı ergenler; düşünce, duygu ve davranışlarında dengesizlikler 

yaşamaktadır. Bu dönemde ergenler öfke yönetimi, problem çözme, çatışma çözme ve 

iletişim becerileri gibi yaşam becerileri konularında yetersizdirler. Ergenler, yaşam 

becerilerinde yaşanan yetersizlikler ve gelişimsel zorluklardan dolayı saldırgan davranışlara 

yönelebilirler (Yavuzer, 2011). 
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Saldırganlık ve öfke içeren suç davranışı ve davranış bozukluğu gibi durumlar ergenlikte en 

yüksek seviyeye ulaştığı bildirilmektedir. Bunun yanı sıra ergenlikte fiziksel gücün artması ve 

ergenlerin yaşadığı çevrenin şartlarına bağlı olarak saldırganca davranış gösterme sıklığında 

ve şiddetten hoşlanmada artış meydana gelmektedir (Kulaksızoğlu, 2004). 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada ortaokul öğrencileri ile konusunda yapılmış akademik çalışmaların sistematik 

derlemesini yapmak amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

• Araştırmaların yayın yılı nedir? 

• Araştırmaların türü nedir? 

• Araştırmaların modelleri nasıl yapılandırılmıştır?  

• Araştırmaların çalışma grubu genişliği nedir? 

• Araştırmalarda kullanılan ölçme araçları nedir? 

• Araştırmalarda saldırganlık değişkeni ile birlikte çalışılan değişkenler nelerdir? 

Bu soruların yanıtları belirli kurallar çevresinde sistematik olarak araştırılmıştır. Yapılan 

araştırma ile ortaokul öğrencilerinde saldırganlığı araştıran çalışmaların benzer ve farklı yönleri 

ortaya konmuştur. 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmada kullanılan model, veri toplama aracı ve verilerin analizi ile ilgili 

bilgiler verilmiştir. 

Araştırmanın Modeli 

Ortaokul öğrencilerinde saldırganlık ile ilgili yapılmış araştırmaların incelenmesini amaçlayan 

bu çalışmada sistematik derleme yönteminden faydalanılmıştır. Sistematik derleme yöntemi, 

çalışılan konu ile ilgili araştırmaları saptama, seçme ve eleştirel olarak değerlendirme ve 

derlemeye alınan çalışmalardan verilerin toplanarak analiz edilmesidir. Bu yöntem, sistematik 

ve net yöntemlerin kullanılmasıyla açıkça ortaya konan problemin yeniden gözden 

geçirilmesidir (Millar, 2004; Littell vd., 2008). Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinde 

saldırganlık ile ilgili Türkiye’ de yapılan araştırmaları belirleyerek değerlendirme yapmak 

amaçlanmıştır. 

Belirlenen araştırma soruları kapsamında yapılan sistematik derleme sürecinde 2012-2022 

yılları arasında yapılan çalışmalar incelenmiştir. Araştırmada kullanılan makale ve tezlere başta 

Google Akademik olmak üzere YÖKTEZ ve ULAKBİM veri tabanlarından ulaşılmıştır. 

Araştırma kapsamında makale ve tezlerden oluşan toplam 30 çalışmaya erişilmiştir. Veri 

tabanlarında arama yapılırken “ortaokul öğrencilerinde saldırganlık” ve “ergenlerde 

saldırganlık” anahtar kelimeleri öncelikle kullanılmıştır. “Ergenlerde saldırganlık” olarak 

yapılan aramada çalışma grubu ortaokul öğrencileri olan araştırmalar çalışmaya dahil 

edilmiştir. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada kullanılan makalelerin ve tezlerin sistemli ve açık bir şekilde incelenmesi amacıyla 

araştırmacı tarafından “Araştırma Değerlendirme Formu” hazırlanmıştır. Bu formun 

hazırlanması ile çalışmanın geçerliliği ve güvenirliğini arttırılmaya çalışılmıştır (Silverman, 

2015). Hazırlanan formda; araştırmacının adı, araştırmanın yapıldığı yıl, araştırmanın başlığı, 

araştırmanın türü, araştırmanın yöntemi, araştırmanın çalışma grubu genişliği, araştırmanın veri 

toplama araçları ve saldırganlık değişkeni ile birlikte çalışılan değişkenler olmak üzere 8 
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kategori vardır. Oluşturulan bu form için alanda uzman iki kişiden görüş alınmıştır. Uzmanlar 

formu araştırma için uygun bulmuşlardır. Bu aşamadan sonra çalışma için veri toplama 

aşamasına geçiş yapılmıştır. 

Verilerin Analizi 

Yapılan bu çalışmada toplanan verilerin analizi içerik analizi yöntemi kullanılarak yapılmıştır. 

İçerik analizi yöntemi, belirli yazılı materyali belli özelliklerini sayısal hale getirerek belirlemek 

amacıyla yapılan bir tarama çeşitidir (Karasar, 2003). Yıldırım ve Şimşek (2013)’ e göre içerik 

analizinde toplanan unsurlar belli başlıkların altında açıklanır, kavramlar ve ilişkiler saptanır, 

elde edilen veriler işlenir, incelenen konu hakkında derin bilgi edinilir ve çalışma sonucunda 

ulaşılmak istenen hedeflere ulaşılmaya çalışılır.  

BULGULAR 

Araştırmanın bu kısmında toplanan verilerin analizinden elde edilen sonuçlara yer verilmiştir. 

Yayın Yılları  

Türkiye’ de ortaokul öğrencileri ile saldırganlık değişkeni ile yapılan çalışmaların yıllarına ait 

frekansları aşağıda yer alan Tablo 1’ de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Araştırma kapsamında incelenen akademik çalışmaların yıllarına göre dağılımı 
Yıl                                                        f                                                           % 

2013 2 6.66 

2014 1 3.33 

2015 4 13.33 

2016 2 6.66 

2017 4 13.33 

2018 5 16.66 

2019 6 20 

2020 3 10 

2021 3 10 

Toplam 30 100 

Ortaokul öğrencilerinde saldırganlık ile ilgili yapılan çalışmaların yılı incelendiğinde; 2013 

yılında 2 (% 6.7), 2014 yılında 1 (% 3.3), 2015 yılında 4 (% 13.3), 2016 yılında 2 (% 6.7), 2017 

yılında 4 (%13. 3), 2018 yılında 5 (%16.7), 2019 yılında 6 (% 20), 2020 yılında 3 (% 10), 2021 

yılında 2 (% 3.3) ve 2022 yılında 1 (% 3. 3) tane çalışmanın yayınlandığı saptanmıştır. 

Bulgulara göre ortaokul öğrencilerinde saldırganlık ile ilgili yapılan çalışmaların 2015 yılı ile 

birlikte daha fazla çalışılmaya başlandığı söylenebilir.  

Çalışma Türleri  

Türkiye’ de ortaokul öğrencileri ile saldırganlık değişkeni ile yapılan çalışmaların türlerine ait 

frekansları aşağıda yer alan Tablo 2’ de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Araştırma kapsamında incelenen akademik çalışmaların türlerine göre dağılımı 
Çalışma Türü  f % 

Makale 16 53.33 

Yüksek Lisans Tezi 14 46.66 

Doktora Tezi 0 0 

Toplam 30 100 

Ortaokul öğrencilerinde saldırganlık ile ilgili yapılan çalışmaların türü incelendiğinde; 30 

çalışmadan 16 (% 53.3)’ sının makale 14 (% 46. 7)’ ünün yüksek lisans tezi olduğu görülmüştür. 

Ortaokul öğrencilerinde saldırganlık ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde doktora tezine 

rastlanmadığı görülmüştür. Buna göre ortaokul öğrencilerinde saldırganlık ile ilgili yapılan 

çalışmalarda makale sayısının yüksek lisans tezine göre daha fazla olduğu görülmektedir. 
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Araştırma Modeli  

Türkiye’ de ortaokul öğrencileri ile saldırganlık değişkeni ile yapılan çalışmaların modellerine 

ait frekanslar aşağıda yer alan Tablo 3’ de gösterilmiştir. 

Tablo 3. Araştırma kapsamında incelenen akademik çalışmaların araştırma modellerine ait 

bulgular 
Araştırma Modelleri       f % 

Nicel Yöntem (Betimsel, İlişkisel, 

vb. 

     27 90 

Nicel Yöntem (Deneysel)       3 10 

Nitel Yöntem (Durum vb.,)       0   0 

Karma Yöntem (Eş zamanlı vb.)       0   0 

Toplam      30 100 

Ortaokul öğrencilerinde saldırganlık ile ilgili yapılan çalışmaların modelleri incelendiğinde; 27 

(% 90) araştırmanın nicel yöntem (Betimsel, İlişkisel, vb.), 3 (% 10) araştırmanın nicel yöntem 

(Deneysel) ile gerçekleştirildiği görülmüştür. Yapılan çalışmaların hiçbirisinde karma yöntem 

ve nitel yöntemin kullanılmadığı görülmüştür. Buna göre ortaokul öğrencilerinde saldırganlık 

ile ilgili yapılan çalışmaların modellerinin deneysel araştırmanın haricindeki diğer nicel 

yöntemler ile yapıldığı söylenebilir. 

Çalışma Grupları Genişliği 

Türkiye’ de ortaokul öğrencileri ile saldırganlık değişkeni ile yapılan çalışmaların çalışma 

grubuna ait frekanslar aşağıda yer alan Tablo 4’ de gösterilmiştir. 

Tablo 4. Yapılan çalışmaların çalışma gruplarına ait frekanslar 
Çalışma Grubu Genişliği    f % 

1-100    1 3.33 

101-200    3 10 

201-400  11 36.66 

401-600    8 26.66 

601-800    3 10 

801-1000    2 6.66 

1001 ve üzeri    2 6.66 

Toplam   30 100 

Ortaokul öğrencilerinde saldırganlık ile ilgili yapılan çalışmaların çalışma grubu genişliği 

incelendiğinde; 1 (% 3.3) araştırmanın 1-100 kişi ile 3 (% 10) araştırmanın 101-200 kişi ile 11 

araştırmanın (% 36.66) kişi ile 8 (% 26.66) araştırmanın 401-600 kişi ile 3 (% 10) araştırmanın 

601-800 kişi ile 2 (% 6.66) araştırmanın 801-1000 kişi ile ve 2 (% 6. 66)  araştırmanın 1001 ve 

üzeri kişi ile yapıldığı saptanmıştır. Buna göre ortaokul öğrencilerinde saldırganlık ile ilgili 

yapılan çalışmaların çoğunluk olarak 201-400 arasında değişen kişi sayısı ile yapıldığı 

söylenebilir. 

Çalışmaların Veri Toplama Araçları 

Türkiye’ de ortaokul öğrencileri ile saldırganlık değişkeni ile yapılan çalışmalarda kullanılan 

veri toplama araçlarına ait frekanslar Tablo 5’ de verilmiştir. 

Tablo 5. Yapılan çalışmaların ölçme araçlarına ait frekanslar 
Ölçme Aracı                                                                 f                               % 

Saldırganlık Ölçeği- (Can, 2002)          8                               11,94 

Saldırganlık Ölçeği- (Tuzgöl, 1998)          4                               5,97 

Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği-(Demirtaş Madran, 2013)          4                               5,97 

Saldırganlık Ölçeği- (Şahin, 2004)          3                               4.47 

Saldırganlık Ölçeği- (Gültekin, 2008)          3                               4.47 

Reaktif-Proaktif Saldırganlık Ölçeği- (Uz Baş ve Yurdabakan, 2012)          1                               1.49 
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Saldırganlık Ölçeği- (Aşkın, 1981)          1                               1.49 

Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği-(Öngen, 2009)          1                               1.49 

Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri- (Serin, Bulut Serin ve 

Saygılı ,2010) 

         2                               2,98 

İnternet Bağımlılık Ölçeği- (Bayraktar, 2001)                                                                   2                               2,98 

Çocuklarda Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği- (Hazar ve Hazar, 2017)          2                               2,98 

Anne Baba Tutum Ölçeği- (Yılmaz, 2000)          1                              1.49 

Başa Çıkma Stratejileri Ölçeği- (Bedel, Işık ve Hamarta, 2014)          1                              1.49 

Beck Anksiyete Envanteri- (Ulusoy, 1993)          1                              1.49 

Benlik Saygısı Ölçeği- (Aksoy, 1992)          1                              1.49 

Çatışma Çözüm Becerileri Ölçeği- (Sarı, 2005)          1                              1.49 

Çocuk ve Genç Psikolojik Sağlamlık Ölçeği- (Arslan,2015)                                            1                              1.49 

Çocuklar İçin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeği- (Horzum, Ayas 

ve Balta, 2008) 

         1                              1.49 

Çocuklar İçin Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği- (Şahin, Keskin ve 

Yurdugül,2019) 

         1                              1.49 

Çocuklar İçin Öfke Ölçeği- (Bulut Serin ve Genç, 2011)          1                              1.49 

Çocukların Evlilik Çatışmasını Algısı Ölçeği- (Öz, 1999)          1                              1.49 

Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği (Irmak ve Erdoğan, 2015)          1                              1.49 

Duygusal Zekâ Ölçeği- (Yılmaz ve Köse, 2008)          1                              1.49 

Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği- (Eryılmaz, 2009)          1                              1.49 

İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği- (Korkut, 1996)          1                              1.49 

Matson Çocuklarda Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği- 

(Bacanlı ve Erdoğan, 2002) 

         1                              1.49 

Narsisizm Ölçeği- (Akın, Şahin ve Gülşen, 2015)          1                              1.49 

Okul İklimi Ölçeği- (Çalık ve Kurt, 2010)          1                              1.49 

Okul Yaşam Kalitesi Ölçeği- (Sarı, 2012)          1                              1.49 

Oyunsallık Ölçeği- (Hazar, 2014)          1                              1.49 

Sosyal Beceri Ölçeği- (Kocayörük, 2000)          1                              1.49 

Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği- (Özer, 1994)          1                              1.49 

Zorbalık Ölçeği- (Kutlu,2005)          1                              1.49 

Diğer          14                            20,89 

Toplam          67                           100 

Ortaokul öğrencilerinde saldırganlık ile ilgili yapılan araştırmalarda kullanılan veri toplama 

araçları incelendiğinde; 8 araştırmada Saldırganlık Ölçeği- (Can, 2002), 4 araştırmada 

Saldırganlık Ölçeği- (Tuzgöl, 1998), 4 araştırmada Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği-(Demirtaş 

Madran, 2013), 3 araştırmada Saldırganlık Ölçeği- (Şahin, 2004), 3 araştırmada Saldırganlık 

Ölçeği- (Gültekin, 2008), 2 araştırmada Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri- (Serin, Bulut 

Serin ve Saygılı ,2010), 2 araştırmada İnternet Bağımlılık Ölçeği- (Bayraktar, 2001), 2 

araştırmada Çocuklarda Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği- (Hazar ve Hazar, 2017), 1’er 

araştırmada Reaktif-Proaktif Saldırganlık Ölçeği- (Uz Baş ve Yurdabakan, 2012), Saldırganlık 

Ölçeği- (Aşkın, 1981), Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği-(Öngen, 2009), Anne Baba Tutum 

Ölçeği- (Yılmaz, 2000), Başa Çıkma Stratejileri Ölçeği- (Bedel, Işık ve Hamarta, 2014), Beck 

Anksiyete Envanteri- (Ulusoy, 1993), Benlik Saygısı Ölçeği- (Aksoy, 1992), Çatışma Çözüm 

Becerileri Ölçeği- (Sarı, 2005), Çocuk ve Genç Psikolojik Sağlamlık Ölçeği- (Arslan,2015),  

Çocuklar İçin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeği- (Horzum, Ayas ve Balta, 2008), Çocuklar 

İçin Öfke Ölçeği- (Bulut Serin ve Genç, 2011), Çocukların Evlilik Çatışmasını Algısı Ölçeği- 

(Öz, 1999), Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği (Irmak ve Erdoğan, 2015), Duygusal Zekâ Ölçeği- 

(Yılmaz ve Köse, 2008), Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği- (Eryılmaz, 2009), İletişim Becerileri 

Değerlendirme Ölçeği- (Korkut, 1996), Matson Çocuklarda Sosyal Becerileri Değerlendirme 

Ölçeği- (Bacanlı ve Erdoğan, 2002), Narsisizm Ölçeği- (Akın, Şahin ve Gülşen, 2015), Okul 

İklimi Ölçeği- (Çalık ve Kurt, 2010), Okul Yaşam Kalitesi Ölçeği- (Sarı, 2012), Oyunsallık 

Ölçeği- (Hazar, 2014), Sosyal Beceri Ölçeği- (Kocayörük, 2000), Sürekli Öfke ve Öfke İfade 

Tarzı Ölçeği- (Özer, 1994), Zorbalık Ölçeği- (Kutlu,2005) kullanıldığı görülmüştür. Bunların 

dışında araştırmalarda 14 farklı ölçeğin de kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu bulguya göre 
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ortaokul öğrencilerinde saldırganlık konusunda yapılan araştırmalarda çoğunlukla Saldırganlık 

Ölçeği- (Can, 2002), Saldırganlık Ölçeği- (Tuzgöl, 1998), Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği- 

(Demirtaş Madran, 2013), Saldırganlık Ölçeği- (Şahin, 2004), Saldırganlık Ölçeği- (Gültekin, 

2008) ölçme araçlarının kullanıldığı söylenebilir. 

Saldırganlık İle Birlikte Çalışılan Değişkenler  

Türkiye’ de ortaokul öğrencileri ile saldırganlık değişkeni ile birlikte yapılan çalışmaların 

değişkenlerine ait frekanslar Tablo 6’ da verilmiştir. 

Tablo 6. Saldırganlık değişkeni ile birlikte çalışılan değişkenlere ait frekanslar 
Saldırganlık İle Birlikte Çalışılan Değişkenler                                                                 f                               % 

Dijital Oyun Bağımlılığı          3                                8,33 

Problem Çözme Becerileri          3                                8,33 

İnternet Bağımlılığı          2                                5,55  

Okul İklimi          2                                5,55 

Öfke          2                                5,55 

Psikolojik Sağlamlık          2                                5,55 

Sosyal Beceri          2                                5,55 

Aile İşlevleri          1                                2,77 

Algılanan Ana Baba Çatışması          1                                2,77 

Anksiyete          1                                2,77 

Anne- Baba Tutumları          1                                2,77 

Başa Çıkma Stratejileri          1                                2,77 

Benlik Saygısı          1                                2,77 

Bilgisayar Oyun Bağımlılığı          1                                2,77 

Çatışma Çözme Becerileri          1                                2,77 

Duygusal Zekâ          1                                2,77 

Narsisizm          1                                2,77 

Okul Yaşam Kalitesi          1                                2,77 

Oynadıkları Bilgisayar Oyunları          1                                2,77 

Öznel İyi Oluş          1                                2,77 

Risk Faktörleri          1                                2,77 

Sosyometrik Popülerlik          1                                2,77 

Şiddet İçerikli Bilgisayar Oyunları          1                                2,77 

Televizyon ve Çizgi Film İzleme Tutumları          1                                2,77 

Yaşam Kalitesi          1                                2,77 

Zekâ Oyunları          1                                2,77 

Zorbalık          1                                2,77 

Toplam          36                              100 

Ortaokul öğrencilerinde saldırganlık konusuyla birlikte çalışılan değişkenler incelendiğinde; 3 

(%8) araştırmada dijital oyun bağımlılığı, 3 (%8) araştırmada problem çözme becerileri, 2’şer 

araştırmada internet bağımlılığı, okul iklimi, öfke, psikolojik sağlamlık ve sosyal beceri 

değişkenlerinin, 1’ er araştırmada aile işlevleri, algılanan ana baba çatışması, anksiyete, anne-

baba tutumları, başa çıkma stratejileri, benlik saygısı, bilgisayar oyun bağımlılığı, çatışma 

çözme becerileri, duygusal zeka, narsisizm, okul yaşam kalitesi, oynadıkları bilgisayar 

oyunları, öznel iyi oluş, risk faktörleri, sosyometrik popülerlik, şiddet içerikli bilgisayar 

oyunları, televizyon ve çizgi film izleme tutumları, yaşam kalitesi, zeka oyunları ve zorbalık 

değişkenleri incelenmiştir. Bu bulguya göre ortaokul öğrencileri ile saldırganlık konusunda 

yapılan araştırmalarda çoğunlukla dijital oyun bağımlılığı, problem çözme becerileri, internet 

bağımlılığı, okul iklimi, öfke, psikolojik sağlamlık ve sosyal beceri değişkenlerinin çalışıldığı 

söylenebilir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Ortaokul dönemi, ergenlik yıllarının ilk dönemini kapsamaktadır. Bu dönemdeki bireyler 

fizyolojik, duygusal ve psikolojik birçok stres ve karmaşa ile karşılaşmaktadır. Aynı zamanda 
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bu dönemde bireyler pek çok değişiklik yaşamaktadır. Bu dönemdeki bireyler tüm bu yaşanılan 

süreçlerle ilgili yeterli başa çıkma becerilerine sahip değildir (Feldman, 2000). Bundan dolayı 

ortaokul öğrencileri saldırganlığa yönelebildiği düşünülmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’ de 

ortaokul öğrencilerinde saldırganlık ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerin ve makalelerin 

incelenmesi amaçlanmıştır. İçerik analizinden faydalanılan bu çalışmada 14 yüksek lisans tezi 

ve 16 makale olmak üzere toplam 30 akademik çalışma; araştırmanın yayımlandığı yıl, 

araştırmanın türü, araştırmanın deseni, araştırmanın çalışma grubu genişliği, araştırmanın veri 

toplama araçları ve saldırganlık değişkeni ile çalışılan diğer değişkenler olmak üzere belirlenen 

ölçütler kapsamında incelenmiştir. 

Araştırma kapsamında incelenen akademik çalışmaların büyük bir kısmının 2015 yılı ile birlikte 

arttığı görülmüştür. Bu kapsamda araştırma bağlamında incelenen akademik çalışmaların 21’ 

inin 2015 yılından sonra yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 

yayınladığı raporda güvenlik birimlerine getirilen çocuk sayısının 335.262 olduğu belirtilmiştir. 

Bu raporda ayrıca 2016 yılına göre 2017 yılında güvenlik birimlerine getirilen çocuk sayısında 

%5 oranında artış gerçekleştiği ve getirilen çocukların %57,7’sinin 15-17, %23,3’ünün ise 12-

14 yaş arasındaki çocuklardan oluştuğu belirtilmiştir (TÜİK, 2018). Bu duruma bakıldığı zaman 

güvenlik birimine getirilen ergenlerin %81’ inin 12-17 yaş aralığında olduğu görülmektedir. 

Buna göre ergenlerde son yıllarda saldırgan davranışların artış göstermesinden dolayı konuya 

olan ilginin arttığı ve bu konuda yapılan akademik çalışmaların yoğunlaşmasına neden olduğu 

söylenebilir.  

Araştırma kapsamında incelenen akademik çalışmaların türü ölçütü açısından  incelendiğinde, 

yapılan akademik çalışmaların makale ve yüksek lisans tezi olarak yapıldığı görülmüştür. 

Ortaokul öğrencilerinde saldırganlık konusunda doktora tezine rastlanmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Buna göre doktora seviyesinde saldırganlık konusunda çalışma grubu olarak 

ortaokul öğrencilerinde bir çalışmanın bulunmaması bir eksiklik olarak ele alınabilmektedir. 

Lisansüstü eğitim sürecinin bir parçası olan doktora eğitimi; bireylerin özgün, ileri düzeyde 

bilimsel araştırma yapmalarına ve bir araştırma alanında üst düzey bilgi birikimiyle 

uzmanlaşmalarına olanak sağlayan bir aşamadır (Cuthbert ve Molla, 2015). Buna göre özellikle 

ilgi alanda uzman kişilerin saldırganlık gibi kritik bir konuda bilimsel çalışmalar yapması 

önleyici ve koruyucu ruh sağlığı hizmetleri açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 

Araştırmanın bir diğer bulgusunda Türkiye’ de ortaokul öğrencilerinde saldırganlık konusunda 

yapılan bilimsel çalışmaların büyük bir çoğunluğunun nicel yöntem kullanılarak yapıldığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmaların 27 (%90)’sinde deneysel desen dışındaki nicel 

yöntemlerin kullanıldığı görülmüştür. Yapılan çalışmalar incelendiğinde nitel araştırma 

yöntemi kullanılan çalışmaya rastlanmamıştır. Ortaokul öğrencilerinde saldırganlık konusunda 

yapılan çalışmalarda nitel araştırma yönteminin kullanılmaması bir eksiklik olarak görülebilir. 

Nitel araştırma; kişilerin belli bir durum, olgu veya fenomen ile ilgili duygularını, düşüncelerini 

ve davranışlarını derin bir şekilde inceleyen araştırma yöntemidir (Büyüköztürk vd., 2020). 

Nitel araştırmalarda derine inilerek yüzeyin altındakini ortaya çıkarmak esastır (Kuş, 2003). 

Bundan dolayı ortaokul öğrencilerinde saldırganlık konusunda yapılan araştırmalarda nitel 

araştırma yönteminin kullanılması ilgili alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Araştırma kapsamında incelenen akademik çalışmaların çalışma grubu genişliği açısından 

incelendiğinde, araştırmaların çalışma grubu genişliği yoğun olarak 201-400 kişi arasında 

değiştiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmacılar çalışma grubu genişliğine karar verirken zaman, 

bütçe gibi kısıtlamalarla karşılaşmaktadır (Büyüköztürk, 2020). Bundan dolayı araştırmacıların 

çalışmalarını uygun çalışma grubu büyüklüğü yerine daha küçük çalışma grubu büyüklüğü ile 

yaptıkları söylenebilir. Araştırma kapsamında elde edilen bir diğer sonuç ise ortaokul 

öğrencilerinde saldırganlık değişkeni ile yapılan çalışmalarda farklı ölçeklerin kullanıldığı 

görülmüştür. Buna göre yapılan akademik çalışmalarda saldırganlık değişkeni ölçmek amacıyla 
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8 araştırmada Saldırganlık Ölçeği- (Can, 2002), 4 araştırmada Saldırganlık Ölçeği- (Tuzgöl, 

1998), 4 araştırmada Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği-(Demirtaş Madran, 2013), 3 araştırmada 

Saldırganlık Ölçeği- (Şahin, 2004), 3 araştırmada Saldırganlık Ölçeği- (Gültekin, 2008) 

kullanıldığı görülmüştür.  

Araştırma kapsamında incelenen akademik çalışmalar saldırganlık değişkeni ile birlikte 

çalışılan değişkenler açısından incelendiğinde; 3 (%8) araştırmada dijital oyun bağımlılığı, 3 

(%8) araştırmada problem çözme becerileri, 2’şer araştırmada internet bağımlılığı, okul iklimi, 

öfke, psikolojik sağlamlık ve sosyal beceri değişkenlerinin, 1’ er araştırmada aile işlevleri, 

algılanan ana baba çatışması, anksiyete, anne-baba tutumları, başa çıkma stratejileri, benlik 

saygısı, bilgisayar oyun bağımlılığı, çatışma çözme becerileri, duygusal zeka, narsisizm, okul 

yaşam kalitesi, oynadıkları bilgisayar oyunları, öznel iyi oluş, risk faktörleri, sosyometrik 

popülerlik, şiddet içerikli bilgisayar oyunları, televizyon ve çizgi film izleme tutumları, yaşam 

kalitesi, zeka oyunları ve zorbalık değişkenleri olduğu görülmüştür. 

Bu araştırma, Türkiye’de ortaokul öğrencileri ile saldırganlık konusunda yapılmış akademik 

çalışmaların belli ölçütler çerçevesinde incelenmesine dayanan bir içerik analizi çalışmasıdır. 

Bu kapsamda bu çalışma ortaokul öğrencileri ve yerli akademik çalışmalarla sınırlı tutulmuştur. 

Farklı çalışma grupları ve yabancı akademik çalışmaların dahil edildiği araştırmaların 

yapılmasının ilgili alan yazına katkıda bulunabileceği düşünülmektedir. Sonuç olarak bu 

araştırma, ortaokul öğrencileri ile saldırganlık konusunda Türkiye’de yayımlanmış olan 

akademik çalışmaların derlenip incelendiği bir çalışma olması bakımından önemli olduğu ve 

konu ile ilgili çalışacak olan araştırmacılara bir kaynak sunabileceği düşünülmektedir. 
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TÜRKÇE EĞİTİMİNDE ÜSTBİLİŞSEL DÜŞÜNME ÜZERİNE 

YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ 

 

Bekir DİREKCİ, Betül KOPARAN 

 

Özet 

Bu araştırmanın amacı, Türkçe eğitimi alanında üstbilişsel düşünme üzerine yapılmış 

lisansüstü tezlere yönelik bir inceleme yapılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, araştırmada nitel 

araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez 

Merkezi’nde 2022 yılına kadar Türkçe eğitimi alanında üstbilişsel düşünme konusunda 

yapılmış ve dijital olarak yayımlanan yüksek lisans ile doktora tezlerinden oluşmaktadır. 

Araştırma kapsamında incelenen tezlerden elde edilen verileri çözümlemek için betimsel analiz 

tekniği kullanılmıştır.  Araştırmanın verilerini toplamak adına, konu kapsamındaki literatür 

taranmış ve araştırmacılar tarafından “lisansüstü tez inceleme formu” hazırlanmıştır. Bu 

lisansüstü tez inceleme formunda, ele alınan lisansüstü tezlerin adı, yılı, türü, üniversitesi, 

danışman unvanı, araştırma yöntemi, araştırma deseni, veri toplama araçları ve Türkçe 

öğretimi bağlamında incelediği konular analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda, elde 

edilen veriler tablolar halinde sunulmuş ve yorumlanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, 

Türkçe eğitimi alanında üstbilişsel düşünme üzerine yapılmış lisansüstü tezlerden yirmi beşi 

yüksek lisans, onu doktora olmak üzere toplam otuz beş tane tez bulunmaktadır. Ele alınan bu 

tezlerde, çoğunlukla kullanılan araştırma yönteminin nicel araştırmaya dayandığı 

görülmektedir. Tezlerde veri toplama aracı olarak ise, çoğunlukla test ve ölçeklerden 

yararlanılmış bunun yanında görüşme formları ve doküman incelemesine de yer verilmiştir. 

Bulgular üzerinde yapılan analiz sonucunda, Türkçe öğretimi beceri alanları arasında en çok 

okuma becerisi üzerinde çalışıldığı tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara 

dayanılarak, üstbilişsel düşünme ve üstbilişe dayalı Türkçe öğretiminin dil becerilerinin 

gelişiminde, problem çözme, eleştirel ve yaratıcı düşünme gibi konular ile akademik başarı 

üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Bu kapsamda, Türkçe eğitiminde 

üstbilişsel düşünme konusu ile ilgili araştırmaların sayılarının artması ve bu yönde çalışmalar 

yapılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, Üstbiliş, Üstbilişsel düşünme, Lisansüstü tez. 

 

EXAMINATION OF POSTGRADUATE THESES ON 

METACOGNITIVE THINKING IN TURKISH EDUCATION 

 

Abstract 

The purpose of this research is to examine the graduate theses on metacognitive thinking in the 

field of Turkish education. For this purpose, a qualitative research method was used in the 

research. The data of the research consist of master's and doctoral theses made on 

metacognitive thinking in the field of Turkish education and published digitally at the National 

Dissertation Center of the Higher Education Institution until 2022. Descriptive analysis 

technique was used to analyze the data obtained from the theses examined within the scope of 

the research. In order to collect the data of the study, the literature on the subject was scanned 

and the “graduate thesis review form” was prepared by the researchers. In this graduate thesis 

review form, the name, year, type, title of advisor, university, research method, data collection 
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tool and the topics that the author examined in the context of Turkish language teaching were 

analyzed. As a result of the analysis, the obtained data were presented and interpreted in the 

form of tables. According to the results of the research, there are a total of thirty-five theses in 

the field of Turkish education, twenty-five of which are master's theses on metacognitive 

thinking, and thirty-five are doctoral. In these theses considered, it is observed that the research 

method used for the most part is based on quantitative research. As a data collection tool in 

theses, surveys and scales were mostly used, as well as interview forms were included. In these 

theses conducted in the field of Turkish education, students were usually preferred as a research 

group and research was conducted on this data group. Turkish language teaching skills are the 

most studied among the skill areas as a result of the analysis conducted on the findings. Based 

on the results metacognition, Turkish teaching thinking and acting based on the development 

of language skills, problem-solving, critical and creative thinking topics such as seem to have 

an important effect on academic achievement. In this context, it is proposed that the number of 

studies related to the topic of metacognitive thinking in Turkish education should increase and 

studies should be carried out in this direction. 

Key Words: Turkish language education, Metacognition, Metacognitive thinking, Postgraduate 

thesis. 

GİRİŞ 

Üstbiliş kavramı ilk kez 1970’li yılların başlarında Flavell tarafından “üst bellek” kavramına 

bağlı olarak ortaya çıkmış ve literatürdeki yerini almıştır. Flavell (1979) üstbiliş kavramını 

“kişinin kendi bilişsel süreçleri hakkındaki bilgisi ve bu bilginin bilişsel süreçleri kontrol etmek 

için kullanılması olarak” ifade etmektedir. Üstbiliş, kişinin kendi zihinsel faaliyetlerini kontrol 

edebilme ve yönlendirebilme yeterliliği biçiminde de ele alınmaktadır (Reeve ve Brown, 1985). 

Akın, Abacı ve Çetin’e (2007) göre, “kişinin kendi düşünme süreçlerinin farkında olması ve bu 

süreçleri kontrol edebilmesi” üstbiliş olarak tanımlanmıştır. Selçuk ise, (2000) üstbilişi kişinin 

bilişsel süreçlerle ortaya çıkan ürünlerine yönelik bilgisi ve yine bu bilişsel sürece dair 

farkındalığı olarak aktarmaktadır. Pintrich’e (2002) göre üstbiliş, bir kişinin değişen durumlar 

etrafında bilgi alanını ne şekilde genişletebileceği ve böylece zihnini nasıl etkili bir biçimde 

kullanabileceğini bilme durumu, kişinin kendi hakkındaki bilinç düzeyine ulaşmasıdır. Üstbiliş 

kavramı, yapılan çalışmalarda İngilizce ‘metacognition’ sözcüğünün karşılığı olarak “biliş 

bilgisi, biliş ötesi, metakognitif bilgi, yürütücü biliş, bilgiyi kullanma yolu, bilişsel farkındalık, 

üstbiliş bilgisi, biliş üstü ve üstbilişsel aktivite” gibi birçok farklı kavramla karşılık bulunmaya 

çalışılmaktadır (Bedir, 1998; Doğanay, 1997; Küçük-Özcan, 2000; Demirel, 2003; Gelen, 

2003; Karatay, 2007; Senemoğlu, 2010; Akın-Abacı, 2011; Coşkun, 2011; Kanmaz, 2012). 

Üstbiliş kavramı en kısa haliyle, düşünme sürecine yönelik düşünmek biçiminde ifade edilebilir 

(Grabe, 1991; Carrell, 1998; Webster, 2002; Wenden, 1998; Phakati, 2003; Akt. Köse, 2016).  

Brown (1980), kişinin kendi bilişsel süreçleri üzerinde plan yapma, tahmin etme, izleme, 

değerlendirme vb. birtakım düşünme faaliyetlerini üstbilişsel etkinlikler olarak ele almaktadır. 

Selçioğlu Demirsöz ise (2014), bireyin bilinçli olması, olaylar karşısında doğru davranışlar 

sergilemesi, kendi özdenetimine sahip olması, bilgiyi planlaması, düzenlemesi ve 

değerlendirmesi durumunu üstbilişsel farkındalık kavramı olarak belirtir. Hanten, Dennis, 

Zhang, Barnes, Roberson, Archibald, Song ve Levin’e göre (2004) üstbilişsel düşünmenin 

gelişim göstermesi, bilişsel alanlardaki diğer yetkinliklerinin de faaliyetlerini artırmaktadır. 

Bununla birlikte, üstbilişsel farkındalığa sahip olan öğrencilerin öğrenme sürecinde daha az 

kaygı yaşadıkları, daha kararlı davrandıkları, daha fazla öğretim stratejilerini kullanabildikleri 

ve böylelikle derslerde genel olarak diğer öğrencilere nispeten daha başarılı oldukları ifade 

edilmektedir (Schraw, 2002). 
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21. yy bilgi, beceri ve yönelimlerinden biri de üstbiliş kavramıdır. McMillan'e (2015) göre 21. 

yyın gereksinimlerine uygun eğitim-öğretim ortamlarındaki gelişmelere göre öğrencilerin 

yetiştirilmesi ve bu ortamda üstbiliş kavramının da yer alması önemli görülmektedir. 

Böylelikle, eğitim ortamlarında sadece ders kazanımları üzerinde değil bununla birlikte 

öğrencilerin günümüz eğitim sisteminin ihtiyaçları arasında görülen üstbiliş kavramı 

doğrultusundaki bilgi ve becerilere yönelik hazırlanılması üzerinde durulması önerilmektedir. 

O’Malley Chamot, Stewner-Manzanares, Russo ve Kupper’ın (1985) yaptıkları araştırmada, 

“Üstbilişsel stratejiler, öğrenme süreci hakkında düşünmeyi, öğrenmeyi planlamayı, meydana 

gelmeleri esnasında kavramayı ya da üretimi izlemeyi ve dil etkinliğinin bitiminde öğrenmenin 

bireysel olarak değerlendirilmesini içerirken, bilişsel stratejiler, öğrenme etkinliği ile doğrudan 

ilişkilidir ve öğrenme malzemesinin doğrudan kontrol edilmesini ve işlenmesini içermektedir” 

şeklinde ifade etmişlerdir. Buna göre, öğrenme sürecinde üstbilişsel stratejilerle öğrencilerin 

kendini anlama durumlarını farketmeleri, hangi konuda ne kadar eksiklik yaşadıkları ve başka 

konular için ne tür bir önhazırlık süreci geçirmeleri gerektiğinin bilincinde olmaktadırlar. Bu 

nedenle, anlama ve anlatma temel becerilerinin öğrencilerde kazandırılmasını hedefleyen 

Türkçe derslerinde üstbilişsel düşünme becerileri ve stratejilerinin oluşturulması ve 

geliştirilmesi gerekli görülmektedir.  

Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda (2019) Türkçe dersinin özel amaçları arasında “Birinci 

sınıftan sekizinci sınıfa kadar kazanımların yapısı ve hiyerarşisi, öğrencilerin temel dil 

becerilerinin yanı sıra üst düzey bilişsel becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak şekilde 

düzenlenmesi” ifadesi yer almaktadır. Ayrıca yine programda “üst bilişsel becerilerin 

kullanımına yönlendiren, anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi sağlayan, sağlam ve önceki öğrenmelerle 

ilişkilendirilmiş, diğer disiplinlerle ve günlük hayatla değerler, beceriler ve yetkinlikler 

çevresinde bütünleşmiş bir öğretim programları toplamı oluşturulmuştur.” şeklinde Millî 

Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan programlarının yapısı açıklanmıştır (MEB, 2019). Buna 

göre, Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın yapısı ve hedeflerinden biri olarak üstbilişsel 

becerilerin yer aldığı görülmektedir. 

Alanyazına bakıldığında, üstbiliş kavramının Flavell ile 1970’li yıllarda ortaya çıktığı 

görülmektedir (De Jager vd., 2005; Schoenfeld, 2016). Üstbiliş kavramı üzerine ilgili literatür 

incelendiğinde (Flavell, 1976; Paris ve Winograd, 1990; Ridley vd., 1992; Veenman vd., 1994; 

Kapa, 2001; Pintrich, 2002; Schraw, 2002; Sternberg, 2002; Jager, Jansen ve Reezigt, 2005;  

Vrugt ve Oort, 2008; Karakelle ve Saraç, 2010; Başbay, 2013; Evran ve Yurdabakan, 2013; 

Demirsöz, 2014; Melanlıoğlu, 2014; Schraw ve Gutierrez, 2015; Mutlu, 2016; Baş ve Özturan 

Sağırlı, 2017) gibi birçok yurt içi ve yurt dışında yapılmış çalışmalara rastlanmaktadır. Ancak, 

literatürde üstbilişsel düşünmenin Türkçe eğitimindeki durumunu ortaya koyacak lisansüstü 

tezlerle ilgili herhangi bir doküman analizi çalışması yer almamaktadır. Bu durum göz önünde 

bulundurularak bu çalışmanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Yapılan bu çalışma ile konuyla 

ilgili yapılmış Türkçe eğitimi tezlerindeki eğilime ilişkin genel bir bakış açısı sunulması 

amaçlanmıştır.  Ayrıca bu çalışmanın, üstbiliş kavramı ile ilgili yapılan tezler hakkında genel 

bir çerçeve sunarak alan yazındaki lisansüstü tezlere ulaşmak isteyen diğer araştırmacılar için 

yol gösterici olacağı düşünülmektedir.   

Bu amaçlar doğrultusunda, araştırma ile ilgili olarak şu sorulara yanıt aranmıştır:  

1.Türkçe eğitimi alanında üstbilişsel düşünme üzerine yapılmış olan lisansüstü tezlerin türlerine 

göre dağılımları nedir?  

2.Türkçe eğitimi alanında üstbilişsel düşünme üzerine yapılmış olan lisansüstü tezlerin yıllara 

göre dağılımları nedir?  
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3.Türkçe eğitimi alanında üstbilişsel düşünme üzerine yapılmış olan lisansüstü tezlerin 

üniversitelere göre dağılımları nedir?  

4.Türkçe eğitimi alanında üstbilişsel düşünme üzerine yapılmış olan lisansüstü tezlerdeki 

yazarların danışmanlarının unvanları nelerdir?  

5.Türkçe eğitimi alanında üstbilişsel düşünme üzerine yapılmış olan lisansüstü tezlerde 

kullanılan yöntemler nelerdir? 

6.Türkçe eğitimi alanında üstbilişsel düşünme üzerine yapılmış olan lisansüstü tezlerde 

kullanılan araştırma desenleri nelerdir?  

7. Türkçe eğitimi alanında üstbilişsel düşünme üzerine yapılmış olan lisansüstü tezlerde 

kullanılan veri toplama araçları nelerdir?  

8. Türkçe eğitimi alanında üstbilişsel düşünme üzerine yapılmış olan lisansüstü tezlerde Türkçe 

öğretimi bağlamında hangi konu alanı ele alınmıştır?  

YÖNTEM 

Araştırmanın Yöntemi 

Türkçe eğitimi alanında üstbilişsel düşünme üzerine yapılmış olan lisansüstü tezlerin 

incelenmesini amaçlayan bu araştırmanın yöntemi, betimleyici nitel bir araştırma yöntemidir. 

Bu amaçla çalışmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırma yönteminde veriler, 

halihazırda olan kayıt ve belgelerin incelenmesi sonucunda elde edilir (Sak vd., 2021). Bu 

amaçla bu çalışma yönteminde araştırmacılar, incelenmesi amaçlanan olgu ya da olgular 

üzerine bilgi edinebilecekleri yazılı materyalleri toplayıp incelemektedirler (Yıldırım ve 

Şimşek, 2013). 

Araştırma Malzemesi  

Araştırma kapsamında 2022 yılına kadar Türkçe eğitimi alanında üstbilişsel düşünme üzerine 

yapılmış olan ve Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi’nde (YÖK Ulusal Tez Merkezi) 

dijital olarak yayımlanan yüksek lisans ve doktora tezleri incelenmiştir. 

Verilerin Toplanması 

Araştırmada YÖK Ulusal Tez Merkezi’nin web sayfasında ‘Tarama’ ara yüzünde bulunan 

‘Gelişmiş Tarama’ bölümünden “üstbiliş” ve “üstbilişsel” kavramlarının yanı sıra, “üstbiliş” ve 

“Türkçe öğretimi”; “üstbiliş” ve “Türkçe eğitimi”; “üstbilişsel” ve “Türkçe eğitimi”; 

“üstbilişsel” ve “Türkçe öğretimi”; “üstbilişsel” ve “Türkçe” başlıkları aranmıştır.  

Araştırma kapsamında öncelikle, Türkçe eğitimi ve öğretimi konu alanı ele alınmış ve araştırma 

bu konudaki lisansüstü tezler ile sınırlandırılmıştır. Daha sonra Türkçe eğitiminde üstbilişsel 

düşünme üzerine yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi amacıyla YÖK Ulusal Tez 

Merkezi’nde tespit edilen yüksek lisans ve doktora tezleri dijital ortama aktarılmıştır. Bu 

amaçla, üstbilişsel yaklaşım ve Türkçe eğitim ve öğretimi konusunda yapılmış lisansüstü 

tezlerin sayısı otuz beş (35) olarak belirlenmiştir. 

Verilerin Analizi 

Bu araştırmada öncelikle literatür incelenmiş ve konuyla ilgili ön hazırlık süreci 

gerçekleştirilmiştir. Konuyla ilgili alan yazına hâkim olunduğu düşünüldükten sonra 

araştırmacılar tarafından ulaşılabilen bütün lisansüstü çalışmalar ele alınmıştır. Yapılan 

çalışmaların analizi yapılırken araştırmacılar tarafından toplam sekiz kategori belirlenmiştir. 

Araştırmada, incelenmek üzerine belirlenen ve dijital ortama aktarılan lisansüstü tezlerde; “adı, 

yılı, türü, üniversitesi, yazarın danışmanının unvanı, araştırma yöntemi, araştırma deseni, veri 

toplama araçları ve Türkçe öğretimi bağlamındaki araştırdığı konu” başlıklarının tespit edilmesi 



Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar I 

 

338 

 

amacıyla bir tez inceleme formu oluşturulmuştur. Araştırma kapsamında hazırlanan bu tez 

inceleme formu aracılığıyla lisansüstü tezler betimsel analize göre incelenmiştir. Tezlerden elde 

edilen verileri çözümlemek için gerçekleştirilen inceleme sonucunda betimsel analiz yöntemi 

kullanılmıştır. Betimsel analiz yönteminde amaç, ele alınan yazılı araştırma belgelerini 

araştırmacılar tarafından oluşturulan kodlamalarla analiz ederek düzenli bir biçimde ortaya 

koyarak sonuca ulaşmaktır (Fraenkel, Wallen ve Hyun, 2012).  

Araştırmanın analiz sürecinde güvenirliğin sağlanması amacıyla öncelikle veriler, veri kaybını 

önlemek amacıyla dijital ortama aktarılmıştır. Dijital ortama aktarılan bu veri tabanı üzerinden, 

ele alınan lisansüstü tezler iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı incelenmiştir. Yüksek lisans ve 

doktora düzeyindeki tezlerin analiz aşaması bittikten sonra ise bir alan uzmanı rehberliğinde 

incelemelerde ortaya çıkan ortaklıklar ve farklılıkla belirlenmiştir. Bu aşamada çalışmadaki 

belirlenen farklılar, uzman eşliğinde giderilmiştir. Bu toplantıda oy birliği/oy çokluğu esası ile 

son karar verilerek verilerin analizi sürecine son verilmiştir. Elde edilen sonuçlara da bulgular 

kısmında tablolar halinde oluşturulmuştur. Bunun yanında verilerin aktarılabilirliğini artırmak 

amacıyla frekans dağılımlarını da yer verilmiştir. 

BULGULAR 

Araştırmanın bu kısmında üstbilişsel düşünme üzerine yapılan 35 lisansüstü tezin; türüne, 

yılına, yapıldığı üniversite, danışman unvanına, araştırma yöntemlerine, araştırma desenlerine, 

veri toplama araçlarına ve ele aldığı konuya ilişkin analiz sonuçlarına yer verilmiştir. Bulgular 

tablolar ve şekiller şeklinde frekans değerleriyle birlikte sunulmuş ve yorumlanmıştır. 

1. Türkçe Eğitimi Alanında Üstbilişsel Düşünme Üzerine Yapılan Tezlerin Türlerine Göre 

Dağılımı  

Tablo 1’de Türkçe eğitimi alanında üstbilişsel düşünme üzerine yapılan ve YÖK Ulusal Tez 

Merkezi’nde yayımlanan tezlerin türlerine göre dağılımı sunulmuştur. 

Tablo 1. Türkçe Eğitimi Alanında Üstbilişsel Düşünme Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin 

Türlere Göre Dağılımı 
Tez Türü Frekans 

Yüksek Lisans 25 

Doktora 10 

Toplam 35 

Tablo 1’de araştırma kapsamında Türkçe eğitiminde üstbilişsel düşünme ile ilgili yapılmış 35 

lisansüstü tezin yirmi beşinin (25) yüksek lisans, onunun (10) ise doktora tezi olduğu 

görülmektedir. YÖK Ulusal Tez Merkezi’nden ulaşılan Türkçe eğitimi üzerine yapılmış 

lisansüstü tezlerin dağılımlarına bakıldığında, üstbilişsel düşünme üzerine çalışmalarda yüksek 

lisans tezlerinin ön plana çıktığı ortaya çıkmaktadır. 

2. Türkçe Eğitimi Alanında Üstbilişsel Düşünme Üzerine Yapılan Tezlerin Yıllara Göre 

Dağılımı  

Tablo 2’de Türkçe eğitimi alanında üstbilişsel düşünme üzerine yapılan ve YÖK Ulusal Tez 

Merkezi’nde yayımlanan tezlerin yıllarına göre dağılımı gösterilmiştir. 
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Tablo 2. Türkçe Eğitimi Alanında Üstbilişsel Düşünme Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin 

Yıllarına Göre Dağılımı 
Yıl Yüksek Lisans Doktora Toplam 

2021 4 2 6 

2020 3 3 6 

2019 9  9 

2018 4 2 6 

2017 2 1 3 

2016 2  2 

2015 1 1 2 

2011  1 1 

Toplam 25 10 35 

Tablo 2’de yer alan betimsel istatistiklere göre, yapılan tezler incelendiğinde; bunların yirmi 

beş tanesinin yüksek lisans, on tanesinin doktora tezi olduğu tespit edilmiştir. Üstbilişsel 

düşünme üzerine yapılan tezlerin ilk olarak 2011 yılında doktora tez çalışması ile başladığı 

görülmektedir. Üstbilişsel düşünme konusunda yapılan doktora tezlerinin yıllara göre dağılımı 

incelendiğinde, 2020 yılında üç (3), 2021 ve 2018 yıllarında iki (2) tez ile en çok doktora tezin 

üretildiği yıllar olduğu bulgulanmıştır. Bunun yanında, ilk yüksek lisans tezinin ise 2015 yılında 

yapıldığı anlaşılmaktadır.  

Türkçe eğitimi alanında üstbilişsel düşünme üzerine yapılan yüksek lisans tezlerinin sayısı 

yıllara göre ele alındığında 2019 yılında dokuz (9) yüksek lisans tez sayısıyla en çok yüksek 

lisans tez üretilen yıl olması dikkat çekicidir. Bu dağılıma bakıldığında, 2021, 2020 ve 2018 

yılları altışar tez sayısıyla üstbilişsel düşünme konu alanı üzerine en çok tezlerin üretildiği yıllar 

olmuştur. Tablo incelendiğinde yıllara göre yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin yıllar 

geçtikçe sayısının arttığı görülmektedir.  

3. Türkçe Eğitimi Alanında Üstbilişsel Düşünme Üzerine Yapılan Tezlerinin 

Üniversitelere Göre Dağılımı 

Tablo 3’te Türkçe eğitimi alanında üstbilişsel düşünme üzerine yapılan ve YÖK Ulusal Tez 

Merkezi’nde yayımlanan tezlerin üniversitelere göre dağılımı gösterilmiştir. 

Tablo 3. Üstbilişsel Düşünme Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin Üniversitelere Göre 

Dağılımı 
Üniversite Frekans 

Akdeniz Üniversitesi 1 

Atatürk Üniversitesi 1 

Bartın Üniversitesi 1 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 1 

Bursa Uludağ Üniversitesi 1 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 5 

Fırat Üniversitesi 1 

Gazi Üniversitesi 5 

Gaziantep Üniversitesi 1 

Hacettepe Üniversitesi 2 

İnönü Üniversitesi 2 

İstanbul Üniversitesi 1 

Kırıkkale Üniversitesi 1 

Marmara Üniversitesi 4 

Mustafa Kemal Üniversitesi 1 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 1 

Pamukkale Üniversitesi 2 

Siirt Üniversitesi 1 
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 Trabzon Üniversitesi 1 

Yıldız Teknik Üniversitesi 1 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 1 

Toplam 35 

YÖK Ulusal Tez Merkezi’nden erişilen, Türkçe eğitimi alanında üstbilişsel düşünme üzerinde 

yapılan tezlerin yirmi bir (21) farklı üniversitede yapıldığı sonucu elde edilmiştir. 

Üniversitelere göre dağılımına bakıldığında ise; iki üniversitede beş (5), bir üniversitede dört 

(4), üç üniversitede iki (2) ve on beş üniversitede bir (1) tez çalışmasının yapıldığı tespit 

edilmiştir. 

Yapılan araştırma çerçevesinde ele alınan lisansüstü tezler yapıldıkları üniversitelere göre 

incelendiğinde, Tablo 3’te görüldüğü üzere konuyla ilgili en fazla tezin yazıldığı üniversite 

beşer tez sayısı ile Gazi Üniversitesi (Ankara) ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

(Çanakkale) olmuştur.  Bu üniversitelerden sonra sırayı, dört tez ile ikinci sırada yer alan 

Marmara Üniversitesi (İstanbul) takip etmiştir. Hacettepe Üniversitesi (Ankara), Pamukkale 

Üniversitesi (Denizli), İnönü Üniversitesi (Niğde) ikişer tez sayısı ile sıralamayı devam 

ettirmektedir. Diğer üniversiteler yalnız bir tez ile söz konusu tabloda kendilerine yer 

bulmaktadır (Tablo 3). 

4. Türkçe Eğitimi Alanında Üstbilişsel Düşünme Üzerine Yapılan Tezlerin Yazarların 

Danışmanlarının Unvanlarına Göre Dağılımı 

Şekil 1’de Türkçe eğitimi alanında üstbilişsel düşünme üzerine yapılan ve YÖK Ulusal Tez 

Merkezi’nde yayımlanan tezlerin yazarların danışmanlarının unvanlarına göre dağılımı 

gösterilmiştir. 

Şekil 1. Türkçe Eğitimi Alanında Üstbilişsel Düşünme Üzerine Yapılan Lisansüstü Yazarların 

Danışmanlarının Unvanlarına Göre Dağılımı 

 

Şekil 1’de yazarların danışmanların unvanlarına göre Türkçe eğitimi alanında üstbilişsel 

düşünme üzerine yapılan tezler incelendiğinde, en fazla 19 tez ile doçent doktorlar (n=19), 

ardından da 9 tez ile profesörler (n=9) ve 7 tez ile doktor öğretim üyeleri (yardımcı doçentler) 

(n=7) danışman durumundadır.   

5. Türkçe Eğitimi Alanında Üstbilişsel Düşünme Üzerine Yapılan Tezlerin Araştırma 

Yöntemlerine Göre Dağılımı 

Tablo 5’te Türkçe eğitimi alanında üstbilişsel düşünme üzerine yapılan ve YÖK Ulusal Tez 

Merkezi’nde yayımlanan tezlerin araştırma yöntemlerine göre dağılımı gösterilmiştir. 

7

19

9

Danışman Unvanı

Dr. Öğr. Üyesi Doç. Dr. Prof. Dr.
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Tablo 4. Türkçe Eğitimi Alanında Üstbilişsel Düşünme Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin 

Araştırma Yöntemlerine Göre Dağılımı 
Araştırma Yöntemi  Yüksek Lisans Doktora Toplam 

Nitel Araştırma  6 1 7 

Nicel Araştırma 17 4 21 

Karma Araştırma 2 5 7 

Toplam 25 10 35 

Tablo 4’te Türkçe eğitimi alanında üstbilişsel düşünme üzerine yapılmış lisansüstü tezlerinin 

araştırma yöntemlerine yer verilmiştir. Bu çalışmaya göre incelenen 35 lisansüstü tezin yirmi 

biri nicel (21), yedişer kez de nitel (7) ve karma (7) araştırma yaklaşımıyla tasarlanmış tez 

olduğu görülmektedir. Nicel araştırma yönteminin yüksek lisans tezlerinde oldukça sık tercih 

edildiği görülürken karma yöntem araştırmalarının ise doktora tezlerinde sıklıkla kullanıldığı 

tespit edilmiştir. Türkçe eğitimi alanında üstbilişsel düşünme üzerine yapılan tezlerde, nicel 

çalışmaların öne çıktığı, karma ve nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı çalışmaların daha 

az tercih edildiği belirlenmiştir. 

6. Türkçe Eğitimi Alanında Üstbilişsel Düşünme Üzerine Yapılan Tezlerin Araştırma 

Desenlerine Göre Dağılımı 

Tablo 5’te Türkçe eğitimi alanında üstbilişsel düşünme üzerine yapılan ve YÖK Ulusal Tez 

Merkezi’nde yayımlanan tezlerin araştırma desenlerine göre dağılımı gösterilmiştir. 

Tablo 5. Türkçe Eğitimi Alanında Üstbilişsel Düşünme Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin 

Araştırma Desenlerine Göre Dağılımı 
Araştırma Deseni Yüksek Lisans Doktora Toplam 

Tarama modeli 14 1 15 

Doküman analizi 4  4 

Yarı deneysel desen 2 2 4 

İçerik analizi  3  3 

Açımlayıcı sıralı desen  2 2 

Gömülü desen  1 1 

Deneysel çalışma  1 1 

Nedensel karşılaştırma  1 1 

Eş zamanlı paralel deseni  1 1 

Eylem araştırması  1 1 

İç içe sıralı desen 1  1 

Parametrik analiz  1  1 

Toplam 25 10 35 

Tablo 5’e bakıldığında; tarama modeli, doküman incelemesi ve yarı deneysel desenlerin 

kullanımının oldukça fazla olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, içerik analizi (3) ve 

açımlayıcı sıralı deseninin (2) de sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Bu desenler dışında 

tabloda yer alan diğer araştırma desenlerinin ise üstbilişsel düşünme üzerine yapılan tezlerde 

birer kez kullanıldığı görülmektedir. 

Tarama modelinde yapılan üstbilişsel düşünme konu alanı üzerinde 14 yüksek lisans, 1 doktora 

tezinin yapıldığı görülürken bu desenin en fazla tercih edilen desen olduğu bulgulanmıştır. 

Bunun yanında doküman analizi ile 4 yüksek lisans tezi; yarı deneysel desen ile 2 yüksek lisans, 

2 doktora tezi; içerik analizi ile 3 yüksek lisans tezi; açımlayıcı sıralı desen ile 2 doktora tezi; 

iç içe sıralı desen ile parametrik analiz üzerine birer doktora tezleri ve tabloda belirtilen diğer 

araştırma modelleriyle birer kez yüksek lisans tezlerinde kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu 

veriler ışığında, üstbilişsel düşünme üzerine yapılan tezlerde tarama (15) araştırma deseninin 

kullanım sıklığı dikkat çekici bulunmuştur. 
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7. Türkçe Eğitimi Alanında Üstbilişsel Düşünme Üzerine Yapılan Tezlerin Kullanılan 

Veri Toplama Araçlarına Göre Dağılımı 

Tablo 6’da Türkçe eğitimi alanında Türkçe eğitimi alanında üstbilişsel düşünme üzerine yapılan 

ve YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde yayımlanan tezlerin kullanılan veri toplama araçlarına göre 

dağılımı bulunmaktadır. 

Tablo 6. Türkçe Eğitimi Alanında Üstbilişsel Düşünme Üzerine Bağlamında Yapılmış Olan 

Lisansüstü Tezlerde Kullanılan Veri Toplama Araçlarının Dağılımı 
Veri Toplama Araçları  Yüksek Lisans Doktora Toplam 

Ölçek/ Test 17 3 20 

Ölçek ile Görüşme 1 3 4 

Görüşme formu ile Doküman 2 1 3 

Ölçek ile Doküman  3 3 

Görüşme formu 2  2 

Doküman  2  2 

Ölçek, Görüşme, Doküman 1  1 

Toplam 25 10 35 

Türkçe eğitimi alanında üstbilişsel düşünme üzerine yapılan lisansüstü çalışmalarda kullanılan 

veri toplama araçları incelendiğinde yalnızca bir veri toplama aracı kullanılan tezler olduğu gibi 

birden çok veri toplama aracı kullanılan tezlerin de olduğu görülmüştür. Buna göre üç (3) 

yüksek lisans tezi ve 7 doktora tezi olmak üzere toplamda on (10) tezde iki farklı veri toplama 

aracının kullanıldığı Tablo 6’da bulgulanmıştır. Bir (1) yüksek lisans tezinde de ölçek, görüşme 

formu ve doküman incelemesi olmak üzere üç farklı veri toplama aracının kullanıldığı tespit 

edilmiştir. Yapılan lisansüstü çalışmalarda kullanılan tüm veri toplama araçları tablodaki 

verilerle ifade edilmiştir.  

Tablo 6’ya göre Türkçe eğitimi alanında üstbilişsel düşünme üzerine yapılan tezlerde en çok 

kullanılan araştırma malzemesinin ölçek/ test (20) olduğu tespit edilmiştir. Bunu kullanım 

sıklığına göre; ölçek ile görüşme formu (4), doküman ile görüşme formu (3) ve ölçek ile 

doküman (3) takip etmektedir. İncelenen lisansüstü çalışmalarda, yüksek lisans tezlerine 

nispeten doktora tezlerinde çoğunlukla birden çok araştırma malzemesi kullandığı 

görülmektedir.  

8. Türkçe Eğitimi Alanında Üstbilişsel Düşünme Üzerine Yapılan Tezlerin Ele Aldığı 

Konulara Göre Dağılımı  

Tablo 7’de Türkçe eğitimi alanında üstbilişsel düşünme üzerine yapılan ve YÖK Ulusal Tez 

Merkezi’nde yayımlanan tezlerin konulara göre dağılımı sunulmuştur. 

Tablo 7. Türkçe Eğitimi Alanında Üstbilişsel Düşünme Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin 

Ele Aldığı Konulara Göre Dağılımı 
Ele Aldığı Konu Frekans 

Okuma 15 

Yabancılara Türkçe Öğretimi 

Dinleme 

Yazma 

Dil Öğrenme Stratejileri 

Ders Kitaplarının İncelenmesi 

Öğretim Programı 

Düşünme Türleri 

6 

5 

3 

3 

1 

1 

1 

Toplam 35 

Araştırma kapsamında ele alınan Türkçe eğitiminde üstbilişsel düşünme ile ilgili yapılmış 35 

lisansüstü tezin son olarak ele aldığı konuların incelemesi yapılmıştır. Buna göre Tablo 7’ye 

göre üstbilişsel düşünme üzerine çalışılan Türkçe eğitimi tezlerinde en çok temel dil 
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becerilerinden biri olan okuma becerisine (15) yer verildiği görülmektedir. Bu konu alanını 

sırasıyla; yabancılara Türkçe öğretimi (6), dinleme becerisi (5), yazma becerisi (3) ve dil 

öğrenme stratejilerinin (3) takip ettiği bulgulanmıştır. Türkçe eğitimi alanında üstbilişsel 

düşünme ile yapılan diğer tezlerin konu alanı ise birer sıklık sayısıyla ders kitaplarının 

incelenmesi, öğretim programlarının ele alınması ve düşünme türleri olduğu tespit edilmiştir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırmada, üstbilişsel düşünme bağlamında Türkçe eğitimi alanında yapılan ve YÖK Ulusal 

Tez Merkezi’nde yayımlanan yüksek lisans ve doktora tezleri; tez türü, yılı, üniversitesi, 

yazarların danışmanlarının unvanı, araştırma yöntemi, araştırma deseni, veri toplama araçları 

ve konusu açısından incelenmiştir. Bu inceleme neticesinde ortaya çıkan sonuçlar literatürdeki 

benzer ve farklı çalışmaların sonuçlarıyla tartışılarak raporlanmıştır. Üstbilişsel düşünme 

bağlamında Türkçe eğitimi alanında yazılan lisansüstü tezlerin çeşitli değişkenlere göre 

incelenmesi amaçlanan bu çalışmada otuz beş tez değerlendirilmiştir. 

Araştırmanın sonuçlarına göre, Türkçe eğitimi alanında üstbilişsel düşünme üzerine yapılmış 

lisansüstü tezlerden yirmi beşi yüksek lisans, onu doktora olmak üzere toplam otuz beş tane tez 

bulunmaktadır. Bu tarama sonucunda, Türkçe eğitimi alanında üstbilişsel düşünme üzerine 

yapılan lisansüstü tezlerin büyük çoğunluğunun yüksek lisans düzeyinde olduğu görülmektedir.  

Araştırmanın sonucunda, Türkçe eğitimi alanında üstbilişsel düşünme üzerine yapılan tezlerin 

ilk olarak 2011 yılında doktora tezi ile başladığı sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında, bu 

konuda, söz konusu bilim dalında ilk yüksek lisans tezinin ise 2015 yılında yapıldığı 

görülmektedir. Üstbilişsel düşünme konusunda yapılan doktora tezlerinin yıllara göre 

dağılımına bakıldığında; 2020, 2021 ve 2018 yıllarının en çok doktora tezin üretildiği yıllar 

olduğu anlaşılmaktadır. Türkçe eğitimi alanında üstbilişsel düşünme üzerine yapılan yüksek 

lisans tezlerinin sayısı ele alındığında ise, 2019 yılının en çok yüksek lisans tez üretilen yıl 

olması dikkat çekicidir. Genel dağılıma bakıldığında sırasıyla; 2021, 2020 ve 2018 yıllarının 

sayısıyla üstbilişsel düşünme konu alanı üzerine en çok tezlerin üretildiği yıllar olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda, Türkçe eğitimi alanında üstbilişsel 

düşünme üzerine yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin yıllar geçtikçe sayısının arttığı 

tespit edilmiştir. 

Türkçe eğitiminde üstbilişsel düşünme ile ilgili en fazla tez beşer tez sayısı ile Gazi Üniversitesi 

(Ankara) ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (Çanakkale) olduğu tespit edilmiştir. Bu 

üniversitelerden sonra sırayı, dört tez ile ikinci sırada yer alan Marmara Üniversitesi (İstanbul) 

takip etmiştir. Hacettepe Üniversitesi (Ankara), Pamukkale Üniversitesi (Denizli), İnönü 

Üniversitesi (Niğde) ikişer tez sayısı ile sıralamayı devam ettirmektedir. Bu dağılım, özellikle 

bu üniversitelerde Türkçe eğitimi bilim dalında görev yapan akademisyenlerin ve eğitim gören 

öğrencilerin üstbilişsel düşünmeye verdiği önemle açıklanabilir. 

Araştırmanın bir diğer sonucu ise, göre Türkçe eğitimi alanında üstbilişsel düşünme üzerine 

yapılan tezlerdeki yazarların danışmanların unvan durumlarıdır. Buna göre yapılan lisansüstü 

çalışmalar incelendiğinde, bu konuda yapılmış tez yazarlarına en çok doçent doktor unvanına 

sahip öğretim üyelerinin danışmanlık yaptığı görülmektedir.  

Türkçe eğitimi alanında üstbilişsel düşünme bağlamında yapılan tezler araştırma yöntemi, 

araştırma deseni gibi başlıklarla incelenmiş ve bu başlıkların birbirine bağlı sonuçlara yol açtığı 

görülmüştür. Yapılan çalışma sonucunda incelenen lisansüstü tezlerdeki araştırma yöntemi ve 

araştırma deseninin birbirine bağlı olarak değişkenlik göstermesi beklenen, doğal bir sonuç 

olarak düşünülmektedir. 

Yapılan inceleme sonucunda; Türkçe eğitimi alanında üstbilişsel düşünme konusu bağlamında 

yapılan lisansüstü araştırmalarda sıklıkla yürütülen araştırma yöntemi olarak, nicel araştırma 
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yönteminin kullanıldığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, nicel araştırma yönteminin yüksek 

lisans tezlerinde daha sık tercih edildiği görülürken karma yöntem araştırmalarının ise doktora 

tezlerinde sıklıkla kullanıldığı sonucu elde edilmiştir. Türkçe eğitimi alanında üstbilişsel 

düşünme üzerine yapılan tezlerde, nicel çalışmaların öne çıktığı, karma ve nitel araştırma 

yöntemlerinin kullanıldığı çalışmaların daha az tercih edildiğini de araştırmanın bir diğer 

sonucudur.  

Araştırmanın bir başka alt problemi olarak, ele alınan çalışmalarda izlenen araştırma deseni 

incelenmiştir. Bu alt problem sonucunda, tarama modeli, doküman incelemesi ve yarı deneysel 

desenlerin kullanımının oldukça fazla olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, içerik analizi 

ve açımlayıcı sıralı deseninin de Türkçe eğitimi alanında üstbilişsel düşünme ile yapılan 

lisansüstü çalışmalarda sıklıkla kullanıldığı görülmektedir.  Bu veriler ışığında, üstbilişsel 

düşünme üzerine yapılan tezlerde tarama araştırma deseninin kullanım sıklığı dikkat çekici 

bulunmuştur. 

Bulgular üzerinde yapılan analiz sonucunda, yalnızca bir veri toplama aracı kullanılan tezler 

olduğu gibi birden çok veri toplama aracı kullanılan tezlerin de olduğu görülmüştür. Türkçe 

eğitimi alanında üstbilişsel düşünme üzerine yapılan lisansüstü çalışmalarda kullanılan veri 

toplama araçları incelendiğinde en çok kullanılan araştırma malzemesinin ölçek/ test olduğu 

tespit edilmiştir. Bu veri toplama aracını sırasıyla; ölçek ile görüşme formu, doküman ile 

görüşme formu ve ölçek ile doküman veri toplama araçları takip etmektedir. İncelenen 

lisansüstü çalışmalarda, yüksek lisans tezlerine nispeten doktora tezlerinde daha çok birden çok 

araştırma malzemesi kullandığı görülmektedir.  

Araştırmanın sonucunda son olarak, Türkçe öğretimi beceri alanları arasında en çok okuma 

becerisi üzerinde çalışıldığı tespit edilmiştir. Bu konu alanını sırasıyla; yabancılara Türkçe 

öğretimi dinleme becerisi, yazma becerisi ve dil öğrenme stratejilerinin takip ettiği 

görülmektedir. Türkçe eğitimi alanında üstbilişsel düşünme ile yapılan ve daha az ele alınan 

diğer tezlerin konu alanı ise birer sıklık sayısıyla ders kitaplarının incelenmesi, öğretim 

programlarının ele alınması ve düşünme türleri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Kıvrak ve Girmen (2020), tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonucunda öğrencilerin 

dinlediği metni anlama becerilerine üstbiliş stratejilerine dayalı süreç temelli dinleme 

etkinliklerinin katkı sağladığı görülmüştür. Colognesi vd. (2020), tarafından gerçekleştirilen bir 

başka araştırmada, öğretim süreçlerinde üstbilişe yönelik etkinliklerin entegre edilmesinin 

öğrencilerin yazma becerileri üzerine olumlu bir etkisi olduğu sonucu elde edilmiştir. 

Alanyazında üstbilişsel düşünmenin öğretim ortamlarına entegre edilmesinin öğrencilerin 

öğrenme düzeylerine katkı sağladığı görülmektedir (Aydemir ve Karaman, 2017; Perry, Lundie 

ve Golder, 2018) 

Araştırmada, Türkçe eğitimi alanında üstbilişsel düşünme bağlamında yapılan çalışmalar 

incelenmiş, elde edilen veriler betimsel bir yaklaşımla analiz edilmiş ve sonuçlandırılmıştır. 

Bununla birlikte ortaya çıkarılan sonuçlar, günümüze kadar Türkçe eğitimi alanında üstbilişsel 

düşünme bağlamında yapılan ve YÖK Ulusal Tez Merkezi’nden erişilebilen tüm tezlerin 

düzenli bir biçimde gösterilmesine imkân sağlamaktadır.  Böylelikle Türkçe eğitimi alanında 

yapılan üstbilişsel düşünme üzerine yapılan lisansüstü çalışmaların güçlü, eksik yönleri ortaya 

çıkarıldığı ve bu alanda çalışmak isteyen araştırmacılara yön verdiği düşünülmektedir. 

Araştırma sürecinde ortaya çıkan bu sonuçlardan hareketle; üstbilişsel düşünme ve üstbilişe 

dayalı Türkçe öğretiminin dil becerilerinin gelişiminde, problem çözme, eleştirel ve yaratıcı 

düşünme gibi konular ile akademik başarı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. 

Bu çalışma YÖK Tez veri tabanından elde edilen verilerle sınırlandırılmıştır. Bundan sonraki 

araştırmacılar bu konuda yapılmış çalışmaları incelemek için bu veri tabanından farklı veri 
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tabanlarını kullanarak daha çeşitli verilere erişim sağlayabilir. Bunun yanında, konuya ilişkin 

Türkiye’deki durumu tespit eden bu çalışma, farklı ülkelerdeki mevcut durumu ortaya koyacak 

çeşitli çalışmalarla karşılaştırmalı olarak analiz edilebilir. Türkçe eğitiminde üstbilişsel 

düşünme konusu bağlamında yapılacak nitelikli doktora tezlerine destek verilmesi ve bu 

konuda yapılacak lisansüstü tezlerde nitel ve karma araştırma yöntemleri de etkin bir şekilde 

kullanılabilir. Bu kapsamda, Türkçe eğitiminde üstbilişsel düşünme konusu ile ilgili 

araştırmaların sayılarının artması ve bu yönde çalışmalar yapılması çalışmanın bulguları 

doğrultusunda verilebilecek önerilerdendir.  
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OKUDUĞUNU ANLAMA ÜZERİNE BİR İNCELEME: DİJİTAL VE 

KÂĞIT TABANLI OKUMA 

 

Bilal ŞİMŞEK 

 

Özet 

Dijital teknolojilerin yaygınlaşmasıyla bireyler ekrandan okuma ile tanışmış ve kısa sürede 

günlük yaşamın her alanında karşılaşır hale gelmiştir. Dijital okuma olarak 

kavramsallaştırılan bu süreç, farklı program ve uygulamaların geliştirilmesiyle birlikte sürekli 

olarak devinim içerisindedir. Nitekim ses ve hareketli görüntüler içeren çok katmanlı metinlerin 

üretilebilir olması, dijital metinlerle kâğıt tabanlı metinler arasında çeşitli farklılıklar 

oluşturmuş ve yeni bir araştırma alanı ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda dijital ve kâğıt tabanlı 

metinler üzerine okuma kültürü, okuma tutumu, okuma alışkanlığı ve okuduğunu anlama gibi 

başlıklarda araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırma, dijital ve kâğıt tabanlı okumanın 

okuduğunu anlamaya etkisi üzerine literatürde yer alan araştırmaların sonuçlarından 

hareketle bir inceleme yapmayı amaçlamaktadır. Araştırma betimleyici nitel bir çalışmadır. 

Araştırma sürecinde literatür taraması yapılarak dijital okuma ve kâğıt tabanlı okumanın 

okuduğunu anlamaya etkisi üzerine yapılan araştırmalar tespit edilmiştir. Tespit edilen 

araştırmalar incelenmiş ve dijital ve kâğıt tabanlı okumanın okuduğunu anlamaya ilişkin 

olumlu ve olumsuz yönleri belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan araştırmalar incelendiğinde 

basılı metinlerin fiziksel dokunma hissinin olması, odaklanma ve hatırlama konusunda daha iyi 

olması, güç eksikliği gibi teknolojik sorunlar nedeniyle okuyamama riskinin olmaması, 

ekrandan uzun süreli okumanın göz yorgunluğuna sebep olması ve dijital araçların dikkat 

dağıtıcı yönlerinin olması kâğıt tabanlı okumanın ön plana çıkarılma sebepleri arasında 

gösterilebilir. Buna karşın dijital okumayı ön plana çıkaran araştırmalarda, günümüzde 

okuryazarlığın dinamik doğasının basılı metinden anlam inşa etmekten daha fazlasını 

kapsadığı; okuryazar bir kişinin baskı, grafik tasarım, ses, video ve kesintisiz etkileşim gibi çok 

katmanlı ögeler içeren metinlerle okuma etkinliğini gerçekleştirmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

Ayrıca dijital okuma sürecinde sağlanabilecek görsel ve işitsel desteğin anlama sürecine katkı 

sağlayacağı ortaya konulmuştur. İlgili araştırmalar genel olarak ele alındığında, 

araştırmaların küçük bir bölümünde dijital okumanın okuduğunu anlama üzerinde kâğıt tabanlı 

okumaya göre daha pozitif bir etkisi olduğu görülmektedir. Bazı araştırmalarda okuduğunu 

anlama bağlamında bir fark ortaya çıkmamışken araştırmaların önemli bir bölümünde kâğıt 

tabanlı okumanın dijital okumaya göre okuduğunu anlama üzerinde daha pozitif sonuçlar 

verdiği tespit edilmiştir. Yapılan meta-analiz çalışmalarında da bu veriyi destekler nitelikte 

sonuçlara ulaşılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Türkçe eğitimi, okuma eğitimi, okuduğunu anlama, kâğıt tabanlı okuma, 

dijital okuma. 

 

A REVIEW ON READING COMPREHENSION: DIGITAL AND 

PAPER-BASED READING 

 

Abstract 

With the spread of digital technologies, individuals have become acquainted with reading from 

the screen and have become encountered in all aspects of daily life in a short time. This process, 
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conceptualized as digital reading, is constantly in motion with the development of different 

programs and applications. As matter of fact, the fact that multi-layered texts containing sound 

and moving images can be produced has created various differences between digital texts and 

paper-based texts and has revealed a new field of research. In this context, researches were 

conducted on digital and paper-based texts on topics such as reading culture, reading attitude, 

teacher perceptions, reading habit and reading comprehension. This research aims to conduct 

a review based on the results of the researches in the literature on the effect of digital and 

paper-based reading on reading comprehension. In the research, descriptive research model 

was used as the basis and literature review was conducted to determine researches on the effect 

of digital reading and paper-based reading on reading comprehension. The identified 

researches were examined and the positive and negative aspects of digital and paper-based 

reading related to reading comprehension were tried to be determined. When the researches 

are examined, printed texts have a physical sense of touch, be better in focusing and 

remembering, technological issues such as a lack of power due to the absence of the risk of 

inability to read, long-term reading on the screen causes eye strain and the distracting aspects 

of digital tools can be shown among the reasons why paper-based reading is brought to the 

forefront. On the other hand, in researches that emphasize digital reading suggests that the 

dynamic nature of literacy today encompasses more than just constructing meaning from 

printed text; It is stated that a literate person should perform the reading activity with texts 

containing multi-layered elements such as print, graphic design, audio, video and continuous 

interaction. In addition, it has been revealed that the visual and auditory support that can be 

provided in the the digital reading process will contribute to the comprehension process. When 

the relevant researches are considered in general, it is seen that digital reading has a more 

positive effect on reading comprehension than paper-based reading in a small part of the 

researches. While there was no differecen in the context of reading comprehension in some 

researches, it was found that paper-based reading gave more positive results on reading 

comprehension than digital reading in a significant part of the researches. In the meta-analysis 

researches, results were obtained that support this data. 

Keywords: Turkish education, reading education, reading comprehension, paper-based 

reading, digital reading. 

GİRİŞ 

Bireyler, iletişimlerini anlama ve anlatma becerileri vasıtasıyla gerçekleştirmektedir. Bireylerin 

dinleme becerisi yoluyla kazandığı ilk beceri, anlama becerisidir. Dinleme sonrasında kazanılan 

okuma becerisiyle beraber bireylerin anlama becerileri gelişmektedir. Okuma kavramı derin bir 

tarihî arka plana sahiptir. İnsanların asırlar süren okuma tecrübesi, okuma biçimlerinde ve 

materyallerinde yaşanan farklılıklarla birlikte okumaya yönelik farklı tanımların doğmasına 

olanak sağlamıştır. İlgili literatür incelendiğinde okumanın, harf, kelime ve cümlelerin 

seslendirilmesi (Güzel ve Karatay, 2014); okurun kültürel, dilbilimsel ve metnin konusuyla 

alakalı ön bilgilerini işe koştuğu, amaçlı, bilişsel ve sosyal bir süreç (Kucer, 2014); yazar ve 

okur arasında kurulan etkili iletişime dayanan, ön bilgilerin işe koşulduğu, uygun bir amaç ve 

yöntemle gerçekleştirilen anlam kurma süreci (Akyol, 2006) gibi tanımlarının yapıldığı 

görülmektedir. 

Okuma, metinde var olan bilgilerin okurun ön bilgileriyle bütünleşip anlama ulaşıldığı bir süreç 

olarak görülebilir. Söz konusu süreç görme ve seslendirme gibi fiziksel; anlamlandırma ve 

zihinde yapılandırma gibi zihinsel işlemleri gerektirmektedir. Okuma sürecinde öncelikle 

semboller algılanmakta ardından harf, sözcük, cümle ve paragraflar anlama dâhil olmaktadır. 

Sonuç olarak okuma süreci, okurun ön bilgileri vasıtasıyla metindeki bilgileri kavradığı aktif 
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bir süreçtir (Güneş, 2016) ve okuma etkinliği ancak anlama ulaşıldığı zaman başarılı olarak 

değerlendirilebilir. 

Okumanın nihai hedefi olan anlama kavram olarak, bir şeyin ne demek olduğunu ve neye işaret 

ettiğini kavrama işi (TDK, 2022) olarak tanımlanmaktadır. Bu kavram Göğüş (1978) 

tarafından, yazının veya konuşmanın vermek istediği mesajı algılamak şeklinde ele alınmıştır. 

Okuduğunu anlama ise okur, metin ve bağlam kavramları etrafında gerçekleşen yapılandırmacı 

ve etkileşimli bir süreçtir (Gunning, 2005). Birey metni anlayabilmek için bölümler arasındaki 

bağlantıyı fark edebilmeli, sözcükleri tanıyabilmeli, metindeki bilgileri hafızasında tutabilmeli, 

cümlelerin yapısından ve yazım noktalamadan hareketle ipuçları yakalayabilmeli ve metindeki 

iletilerle ön bilgilerini bütünleştirebilmelidir (Clarke, Truelove, Hulme ve Snowling, 2014). 

Okurun fiziksel ve zihinsel durumunun yanı sıra; okuma isteği, ilgisi, amacı, taşıdığı yargılar 

ve okumanın gerçekleştiği ortam da anlama üzerinde etkilidir (Akyol, 2005). Bu bağlamda 

anlama süreci birçok değişkeni barındırmaktadır. Söz konusu değişkenlerden birinin de metnin 

ortamı olduğu söylenebilir. Dijital teknolojilerin yaygınlaşmasıyla bireyler ekrandan okuma ile 

tanışmış ve kısa sürede günlük yaşamın her alanında karşılaşır hale gelmiştir. Dijital okuma 

olarak da kavramsallaştırılan bu süreç, farklı program ve uygulamaların geliştirilmesiyle 

birlikte sürekli olarak devinim içerisindedir. Dijital metinler yalnızca elektronik kitaplar, 

etkileşimli kitaplar veya artırılmış gerçeklik kitapları gibi yeni ortamlarda değil, televizyon 

yayınları, dijital programlar ya da sosyal medya platformları gibi farklı ortamlarda da yerini 

almıştır. Nitekim ses ve hareketli görüntüler içeren çok katmanlı metinlerin kullanılması, dijital 

metinlerle kâğıt tabanlı metinler arasında çeşitli farklılıklar oluşturmuş ve yeni bir araştırma 

alanı ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda dijital ve kâğıt tabanlı metinler üzerine okuma kültürü 

(Odabaş, Odabaş ve Sevmez, 2018), okuma tutumu (Yıldız ve Keskin, 2016) ve okuma 

alışkanlığı (Şahenk Erkan, Balaban Dağal ve Tezcan, 2015) gibi başlıklarda araştırmalar 

yapılmıştır. Bu araştırmada ise, dijital ve kâğıt tabanlı okumanın okuduğunu anlamaya etkisi 

üzerine literatürde yer alan araştırmaların sonuçlarından hareketle bir inceleme yapılması 

amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırma Deseni 

Bu araştırma, dijital ve kâğıt tabanlı metinlerin okuduğunu anlama üzerindeki etkisinin tercih 

edilen metinler, kullanılan dijital araçlar, ölçme araçları ve katılımcıların düzeyleri gibi verilerle 

birlikte ortaya konulmasını amaçlayan betimleyici nitel bir araştırmadır. 

Araştırma Malzemeleri 

Araştırmada dijital ve kâğıt tabanlı metinlerin okuduğunu anlama üzerindeki etkisi üzerine 

yapılmış makaleler taranmış ve araştırma sürecinde incelenen makaleler Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Araştırmada Sürecinde İncelenen Makaleler 
 Yazar/Yazarlar Yıl Araştırmanın Adı 

1.  Mayes, Sims ve Koonce  2001 Comprehension and workload differences for VDT and 

paper-based reading 

2.  Pomplun, Frey ve Becker 2002 The score equivalence of paper-and-pencil and 

computerized versions of a speeded test of reading 

comprehension 

3.  Morineau, Blanche, Tobin ve 

Guéguen 

2005 The emergence of the contextual role of the e-book in 

cognitive processes through an ecological and functional 

analysis 

4.  Wästlund, Reinikka, 

Norlander ve Archer 

2005 Effects of VDT and paper presentation on consumption and 

production of information: Psychological and physiological 

factors 
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5.  Kerr ve Symons 2006 Computerized presentation of text: Effects on children’s 

reading of informational material 

6.  Kim ve Huynh 2008 Computer-based and paper-and-pencil administration mode 

effects on a statewide end-of-course English test. 

7.  Green, Perera, Dance ve 

Myers 

2010 Impact of presentation mode on recall of written text and 

numerical information: Hard copy versus electronic. 

8.  Ackerman ve Goldsmith 2011 Metacognitive regulation of text learning: On screen versus 

on paper 

9.  Taylor 2011 Students learn equally well from digital as from paperbound 

texts 

10.  Jeong 2012 A comparison of the influence of electronic books and paper 

books on reading comprehension, eye fatigue, and 

perception 

11.  Baştuğ ve Keskin 2012 Okuma becerilerinin okuma ortamı açısından 

karşılaştırılması: Ekran mı kâğıt mı? 

12.  Dündar ve Akçayır  2012 Tablet vs. Paper: The Effect on Learners' Reading 

Performance 

13.  Aydemir, Öztürk ve Horzum 2013 The effect of reading from screen on the 5th grade 

elementary students' level of reading comprehension on 

informative and narrative type of texts 

14.  Duran 2013 Efficiency in reading comprehension: A comparison of 

students' competency in reading printed and digital texts 

15.  Kim ve Kim 2013 Reading from an LCD monitor versus paper: Teenagers' 

reading performance 

16.  Kretzschmar, Pleimling, 

Hosemann, Füssel, 

Bornkessel-Schlesewsky ve 

Schlesewsky 

2013 Subjective impressions do not mirror online reading effort: 

Concurrent EEG-eyetracking evidence from the reading of 

books and digital media 

17.  Mangen, Walgermo ve 

Brønnick 

2013 Reading linear texts on paper versus computer screen: 

Effects on reading comprehension 

18.  Margolin, Driscoll, Toland 

ve Kegler 

2013 E-readers, computer screens, or paper: Does reading 

comprehension change across media platforms? 

19.  Rockinson-Szapkiw, 

Courduff, Carter ve Bennett 

2013 Electronic versus traditional print textbooks: A comparison 

study on the influence of university students' learning 

20.  Chen, Cheng, Chang, Zheng 

ve Huang  

2014 A comparison of reading comprehension across paper, 

computer screens, and tablets: Does tablet familiarity 

matter? 

21.  Liang ve Huang 2014 An investigation of reading rate patterns and retrieval 

outcomes of elementary school students with e-books 

22.  Başaran 2014 4. sınıf seviyesinde ekrandan ve kâğıttan okumanın 

okuduğunu anlama, okuma hızı ve metne karşı geliştirilen 

tutum üzerindeki etkisi 

23.  Rasmusson 2015 Reading Paper-Reading Screen- A Comparison of Reading 

Literacy in Two Different Modes 

24.  Sackstein, Spark ve Jenkins 2015 Are e-books effective tools for learning? Reading speed and 

comprehension: iPad®i vs. paper 

25.  Ercan ve Ateş 2015 Ekrandan okuma ile kâğıttan okumanın anlama düzeyi 

açısından karşılaştırılması 

26.  Duran ve Topbaşoğlu 2015 Dijital-etkileşimli öyküleyici metinler ve anlama 

27.  Porion, Aparicio, 

Megalakaki, Robert ve 

Baccino 

2016 The impact of paper-based versus computerized presentation 

on text comprehension and memorization 

28.  Hermena, Sheen, Aljassmi, 

Alfalasi, Almatroushi ve 

Jordan 

2017 Reading rate and comprehension for text presented on tablet 

and paper: Evidence from Arabic 

29.  Singer ve Alexander 2017 Reading across mediums: Effects of reading digital and print 

texts on comprehension and calibration 



Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar I 

 

352 

 

30.  Kuru, Kaşkaya ve Calp 2017 İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin kağıttan ve ekrandan 

okuduğunu anlama becerilerinin sınanması; öğretmen ve 

öğrenci görüşleri 

31.  Golan, Barzillai ve Katzir  2018 The effect of presentation mode on children's reading 

preferences, performance, and self-evaluations 

32.  Dağlı Gökbulut ve Güneyli 2019 Printed versus electronic texts in inclusive environments: 

Comparison research on the reading comprehension skills 

and vocabulary acquisition of special needs students 

33.  Tajuddin ve Mohamad 2019 Paper versus screen: Impact on reading comprehension and 

speed 

34.  Özenç ve Akın 2020 Okuduğunu anlama ve akılda tutma becerileri bakımından 

baskı ve dijital kitap okumanın karşılaştırılması 

35.  Halamish ve Elbaz 2020 Children's reading comprehension and metacomprehension 

on screen versus on paper 

36.  Kazazoğlu 2020 Is printed-text the best choice? A mixed-method case study 

on reading comprehension 

37.  Batluralkız ve Karakuş Tayşi 2021 Basılı ve dijital ortamlarda ortaokul öğrencilerinin 

okuduğunu anlama becerilerinin karşılaştırılması 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırmada dijital ve kâğıt tabanlı okumanın okuduğunu anlamaya etkisinin ortaya konulması 

için literatürde yer alan makaleler taranmıştır. Bu kapsamda farklı indekslerde taranan Türkçe 

ve yabancı dilde yayımlanmış makalelere erişilebilen Google Akademik platformu tercih 

edilmiştir. Söz konusu platformda yer alan ve erişilebilen 37 makale dosyalanmış ve ardından 

analiz aşamasına geçilmiştir. Analiz sürecinde okuduğunu anlama üzerinde hangi ortamın daha 

çok ön plana çıktığı, araştırmaların çalışma grupları, anlama düzeylerinin hangi araçlarla 

ölçüldüğü ve dijital okuma sürecinde hangi araçların kullanıldığı tespit edilmiştir. Elde edilen 

veriler tablolar ve yorumlarla birlikte bulgular başlığı altında sunulmuştur. 

BULGULAR 

Araştırma sürecinde tespit edilen makalelerde gerçekleştirilen uygulamaların temelinde dijital 

ve kâğıt tabanlı metinler yer almaktadır. Yapılan araştırmaların bazılarında ders kitaplarındaki 

metinler kullanılırken (Baştuğ ve Keskin, 2012) bazılarında farklı metinler (Mayes, Sims ve 

Koonce, 2001; Jeong, 2012) tercih edilmiştir. Söz konusu araştırmaların bir bölümünde metin 

türü üzerinde durulmamış bir bölümünde ise metinlerin bilgilendirici veya hikâye edici metinler 

olduğu açıkça ifade edilmiştir (Aydemir, Öztürk ve Horzum, 2013; Ercan ve Ateş, 2015; Kerr 

ve Symons, 2006; Sackstein, Spark ve Jenkins, 2015). Araştırmalar incelendiğinde, okuduğunu 

anlamanın doğru tespiti için dijital ve kâğıt tabanlı metinlerin niteliğinin açıkça ifade 

edilmesinin önemi görülmüştür. Bazı araştırmalarda metinlerin yazı tipi, karakter boyutları, 

sayfa boyutları ve renklerin standardize edildiği belirlenmiş ayrıca kullanılan teknolojik cihaza 

dair bilgilerin verildiği de tespit edilmiştir (Margolin, Driscoll, Toland ve Kegler, 2013 ; Jeong, 

2012). Söz konusu verilerin açıkça ifade edilmesi araştırmaların tekrarlanabilirliği açısından 

büyük önem arz etmektedir. Bunun yanında dijital metinlerin niteliğinin ve nasıl 

hazırlandığının belirtilmesi kadar bu metinlerin hangi ekran üzerinden okunduğunun ifade 

edilmesi de gereklilik olarak görülmektedir. Bu bakımdan tespit edilen araştırmalar kullanılan 

teknolojik cihazlar bakımından da incelenmiştir. İnceleme sonucunda 27 araştırmada dijital 

okuma sürecinde yalnızca bilgisayar; 5 araştırmada yalnızca tablet; 1 araştırmada yalnızca e-

okuyucu; 1 araştırmada hem tablet hem e-okuyucu; 1 araştırmada hem bilgisayar hem e-

okuyucu kullanıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca 1 araştırmada teknolojik cihaz kullanımı serbest 

bırakılmış, 1 araştırmada ise dijital okuma sürecinde hangi teknolojik cihazın kullanıldığı 

belirtilmemiştir. 

Araştırmalarda katılımcı grubunun okuduğunu anlama düzeylerinin belirlenmesinde tercih 

edilen metin kadar ölçme aracının niteliği de önem arz etmektedir. Tespit edilen araştırmalar 
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incelendiğinde, araştırmacıların genel olarak tercih ettiği metne yönelik soru maddeleri 

oluşturarak çalışma grubunun okuduğunu anlama düzeyini ölçmeyi hedeflediği görülmektedir. 

Buna karşın birkaç araştırmada hazır testlerden faydalanıldığı tespit edilmiştir (Kim ve Kim, 

2013; Pomplun, Frey ve Becker, 2002). Yapılan testler incelendiğinde ise genellikle çoktan 

seçmeli sorulardan oluştuğu belirlenmiştir (Kim ve Huynh, 2008; Mayes, Sims ve Koonce, 

2001; Sackstein, Spark ve Jenkins, 2015; Taylor, 2011). Buna karşın açık uçlu soruların yer 

aldığı başarı testinin tercih edildiği araştırmalar da mevcuttur (Kerr ve Symons, 2006). Ayrıca 

hazırlanan testlerin içerikleri ele alındığında okuduğunu anlama becerisinin genel olarak tek bir 

boyutta ele alındığı görülse de Baştuğ ve Keskin’in (2012) yapmış olduğu çalışmada “basit ve 

derin anlamaya” odaklandığını belirttiği gibi anlamanın alt boyutlarına odaklanan birkaç 

araştırma olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun güncel araştırmalarda odaklanılması gereken 

bir nokta olduğu düşünülmektedir. Belirlenen araştırmalar incelenirken metnin tercihi ve 

okuduğunu anlamanın hangi araçla ölçüleceğinin ortaya konulmasının yanı sıra dijital ve kâğıt 

tabanlı okumanın hangi ortamda gerçekleştiğine yönelik verilerin tespitine de önem verilmiştir. 

Ancak araştırmaların bir bölümünde ortamın tanıtılmadığı görülmüş, bir kısmı bilgisayar 

laboratuvarında (Ackerman ve Golsmith, 2011; Başaran, 2014), bir kısmının ise bireysel test 

odası ve izole odalar gibi tanımlanan mekânlarda (Kim ve Kim, 2013; Taylor, 2011) 

gerçekleştiği belirlenmiştir. Okuma ortamının belirtilmemesinin özellikle dijital okumanın da 

gerçekleştiği bir araştırmada önemli bir eksiklik olduğu düşünülmektedir. 

Tespit edilen araştırmalar incelendiğinde bu araştırmaların farklı gruplarla gerçekleştirildiği 

görülmektedir. Bu kapsamda ilgili araştırmaların çalışma grupları incelenmiş erişilen veriler 

Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. İncelenen Araştırmaların Çalışma Gruplarına Dair Veriler 
 Eğitim Durumu  

İlkokul Ortaokul Lise Üniversite Yüksek 

Lisans 

Mezun 

(Yetişkin) 

Araştırmalarda Tercih Edilen 

Çalışma Grubu 

7 12 4 18 1 2 

Tablo 2. incelendiğinde dijital ve kâğıt tabanlı okumanın okuduğunu anlamaya etkisi üzerine 

yapılan ve bu araştırma kapsamında incelenen araştırmaların önemli bir bölümünün üniversite 

öğrencilerine odaklandığı görülmektedir. Bu veriyi sırasıyla ortaokul öğrencileri, ilkokul 

öğrencileri, lise öğrencileri, mezunlar ve yüksek lisans öğrencileri takip etmektedir. Bunun 

yanında bazı araştırmalarda yalnızca bir gruba yönelik araştırma gerçekleştirilmemiş birden çok 

grup katılımcı olarak araştırma sürecine dâhil edilmiştir (Kim ve Huynh, 2008; Kretzschmar, 

Pleimling, Hosemann, Füssel, Bornkessel-Schlesewsky ve Schlesewsky, 2013; Rockinson-

Szapkiw, Courduff, Carter ve Bennett, 2013; Sackstein, Spark ve Jenkins, 2015).  

Belirlenen araştırmaların sonuçları genel olarak ele alındığında okuduğunu anlama noktasında 

kâğıt tabanlı metinlerin dijital metinlere nazaran daha çok ön plana çıktığı görülmüştür. 

Ulaşılan veriler Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3. Dijital ve Kâğıt Tabanlı Metinlerin Okuduğunu Anlamaya Etkisine Yönelik Araştırma 

Sonuçları 
 Dijital Tabanlı 

Metinler 

Kâğıt Tabanlı Metinler Fark Yok 

Araştırma Sayısı 4 20 15 

Tablo 3. incelendiğinde araştırmaların önemli bir bölümünde kâğıt tabanlı metinlerin 

okuduğunu anlamayı daha çok desteklediğine dair sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. Bunun 

yanında yine incelenen araştırmaların bir bölümü, dijital veya kâğıt tabanlı metinlerin 

okuduğunu anlama üzerinde bir etki oluşturmadığına yönelik veriler sunmaktadır. İncelenen 

araştırmaların küçük bir bölümünde ise dijital tabanlı metinlerin okuduğunu anlamayı daha çok 
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desteklediği ortaya konulmuştur. Bazı araştırmalarda ise tek bir sonuç çıkmamıştır. Nitekim 

Aydemir, Öztürk ve Horzum (2013) tarafından yapılan araştırmada bilgilendirici metin türünde 

dijital metinler ön plana çıkarken hikâye edici metin türünde anlama noktasında bir fark ortaya 

çıkmamıştır. Ackerman ve Goldsmith’in (2011) yapmış olduğu araştırmada ise iki deney 

yapılmış; sabit çalışma süresi altında gerçekleştirilen okuma etkinliğinden sonra (Deney 1) 

gerçekleştirilen test performansında iki ortam arasında fark ortaya çıkmamış ancak zaman 

baskısı olmadan yapılan okuma etkinliğinde (Deney 2) kâğıt üzerinde okumanın anlamayı daha 

fazla desteklediği sonucuna ulaşılmıştır. Belirlenen makalelerden elde edilen sonuçlar genel 

olarak ele alındığında kâğıt tabanlı metinlerin okuduğunu anlama noktasında dijital tabanlı 

metinlere göre ön plana çıktığı görülmektedir. Bu sonuçların nedenleri, sonuç ve tartışma 

bölümünde irdelenecektir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Okuduğunu anlama bağlamında dijital ve kâğıt tabanlı metinler üzerine yapılan ve tespit 

edilebilen araştırmalar, tercih edilen metinler, kullanılan dijital araçlar, ölçme araçları ve 

katılımcıların düzeyleri gibi başlıklarla birlikte incelenmiştir. Yapılan incelemede öncelikle 

araştırma sürecinde kullanılan metinler ele alınmış, çoğu araştırmada metin türleri üzerine bir 

ayrımın yapılmadığı tespit edilmiştir. Birkaç araştırmada ise metinlerin bilgilendirici veya 

hikâye edici olduğu üzerinde durulmuştur. Bu durumun araştırmalarda daha çok üzerinde 

durulması gereken bir durum olduğu düşünülmektedir. Nitekim Aydemir, Öztürk ve 

Horzum’un (2013) yapmış oldukları araştırmada, bilgilendirici metin türünde dijital metinler 

ön plana çıkarken hikâye edici metin türünde anlama noktasında bir fark ortaya çıkmamıştır. 

Bu kapsamda yapılan araştırmalarda metin türünün de göz önünde bulundurulması 

önerilmektedir. 

Okuduğunu anlama becerisinin değerlendirilmesinde tercih edilen metinlerin yanı sıra 

kullanılan ölçme araçlarının da önemi ortadadır. Tespit edilen makalelerin incelenmesi 

sonucunda kullanılan ölçme araçlarının yapısı ele alınmış, özellikle okuduğunu anlamanın tek 

bir boyut olarak ele alınmasının üzerine düşünülmesi gereken bir durum olduğu belirlenmiştir. 

Nitekim okuma becerisi üzerine yapılan birçok araştırmada gerçekleştirilen müdahalenin 

anlamanın bazı boyutlarına etki ettiği bazı boyutlarına ise etki etmediği görülmüştür (Danaei, 

Jamali, Mansuryan ve Rastegarpour, 2020; Şimşek, 2022). Literatürde farklı sınıflandırmalar 

tercih edilse de anlamanın farklı boyutlarda değerlendirilmesi, incelenen durumun daha ayrıntılı 

ortaya konulmasına olanak sağlayabilir. Bu kapsamda araştırmacıların okuduğunu anlama testi 

geliştirirken bu hususa dikkat etmesi veya halihazırda bu hususlara dikkat edilerek hazırlanmış 

testleri kullanması önerilmektedir. 

Tespit edilen araştırmalar incelendiğinde, araştırmaların önemli bir bölümünün üniversite ve 

ortaokul öğrencileriyle gerçekleştirildiği görülmüştür. Bunun yanında ilkokul, lise, lisansüstü 

eğitim düzeyinde öğrenim gören öğrenciler ve yetişkinlerle de yürütülen araştırmaların olduğu 

belirlenmiştir. İlgili çalışmalarda lisansüstü eğitim gören, belirli bir eğitim düzeyinde öğrenim 

hayatını sonlandırmış veya öğrenim görmemiş yetişkinlere yönelik verilerin yetersiz olduğu 

görülmektedir. Bu kapsamda özellikle dijital göçmenler olarak tanımlanan grupla yapılacak 

çalışmaların dijital okuma kapsamında ortaya koyacağı verilerin oldukça önemli olacağı 

düşünülmektedir.  

İlgili araştırmaların incelenmesi sonucunda, aksi veriler mevcut olsa da, kâğıt tabanlı okumanın 

dijital okumaya göre okuduğunu anlama noktasında daha verimli sonuçlar ortaya çıkardığı 

görülmüştür. Yakın zamanda yapılan meta analiz çalışmalarının verileri de bu sonucu 

desteklemektedir (Clinton, 2019; Delgado ve Salmeron, 2018; Kong, Seo ve Zhai, 2018). Bu 

durumun sebepleri yine farklı araştırmalardan elde edilen verilerle ortaya konulabilir. İlgili 

literatür incelendiğinde basılı kitapların fiziksel dokunma hissinin olması (Evans, 2017; Loh ve 
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Sun, 2019; Mizrachi, Salaz, Kurbanoglu, Boustany ve ARFIS Research Group, 2018), güç 

eksikliği gibi teknolojik sorunlar nedeniyle okuyamama riskinin olmaması (Farinosi, Lim ve 

Roll, 2016) odaklanma ve hatırlama konusunda daha iyi olması (Mangen, Olivier ve Velay 

2019; Mizrachi vd., 2018), dijital metnin kaydırılarak sunulmasının okuyucularda metnin 

yapısal temsilini bozabilmesi (Pommerich, 2004; Kerr ve Symons, 2006), okuma hızında düşüş 

yaşanması (Kim ve Kim, 2013) ve ekrandan uzun süreli okumanın göz yorgunluğuna sebep 

olması (Jeong, 2012; Pölönen, Järvenpää ve Häkkinen, 2012) gibi unsurlar basılı kitapların 

tercih edilme sebepleri arasında gösterilebilir. Buna karşın, günümüzde okuryazarlığın dinamik 

doğası, basılı metinden anlam inşa etmekten daha fazlasını kapsamakta; okuryazar bir kişinin 

baskı, grafik tasarım, ses, video, jest ve kesintisiz etkileşim gibi çok modlu ögeler içeren 

metinlerle okuyup yazması ve öğrenmesi önerilmektedir (Vacca, Vacca ve Mraz, 2013). 

Nitekim okuma sürecinde sağlanabilecek görsel ve işitsel desteğin anlama sürecine katkı 

sağlayabileceği ortaya konulmuştur (Şimşek, 2022). Ayrıca elektronik belgelerin etkileşimli 

yeteneklerinin, öğrencileri öğrenmeye aktif olarak dahil etme potansiyeline sahip olduğu 

vurgulanmıştır (Stoop, Kreutzer ve Kircz, 2013; Rockinson-Szapkiw ve diğerleri, 2013). Bunun 

yanında dijital metinlerin daha ekonomik ve kolay ulaşılabilir (Başaran, 2014) olduğu da 

belirtilmiş söz konusu özelliklerle dijital okuma ön plana çıkarılmıştır. İlgili veriler kâğıt tabanlı 

metinlerin anlamayı daha çok desteklediğine yönelik bir perspektif sunsa da dijital ve kâğıt 

tabanlı metinlerin kendine özgü artıları olduğunu göstermektedir.  
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INTRODUCTION 

The education system has been handled on three important parts. These items are; curriculum, 

teachers and students. In order to achieve success in education and achieve goals, these elements 

must be coordinated with each other. When one of the elements is unhealthy, bad mana is also 

affected in the system (Katkat and Mızrak, 2003). Teachers are the first ones responsible in 

education for the students to learn and maintain the desired behaviors in every aspect (Konan, 

2013). 

Education is a social institution that is both affected by the phenomenon of social change and 

affects this change or plays an active role in the formation of social change (Aydın, 2014). He 

classifies attempts to increase the effectiveness of educational institutions in three ways: human 

element, organizational structure and technological dimension. There are findings that the 

change in the human element will bring about a new management policy, radical changes in the 

knowledge, skills and attitudes of the personnel, and increase the productivity, motivation level 

and satisfaction of the employees in organizations (Tonbul and Sağıroğlu, 2012). 

We cannot say that teachers only deal with education (Yılmaz, 2017). They are constantly in 

the process of developing and changing their environment (Cerit, 2008). The main feature that 

makes a school unique and distinguishes it from other schools is the climate of that school and 

the culture it has developed. Culture directly affects the structure, management and behavior of 

the school. The school climate, on the other hand, emerges with the participation of members 

such as teachers, students and administrators, who bring together the different dimensions of 

the education system (Aydın, 2014). The rapid technological changes that have taken place in 

recent times make it necessary for organizations to set aside traditional thinking and operating 

rules and keep up with the current trend in order to survive (Çicek Sağlam and Yüksel, 2015). 

Rotation, which means relocating for better job opportunities or opportunities and the employee 

working in a different position for a certain period of time, has been used synonymously with 

relocation and is expressed as creating a competitive environment by allowing the employee to 

work in different places under equal responsibilities. (Yörük and Günbayı, 2015: 60). 

There are many different definitions of rotation. It is referred to as job rotation in the 

international literature. As the name suggests, it is mostly applied and defined in factories and 

industrial establishments. There are many different definitions of rotation. Although these 

definitions are different from each other, there are certain points where they all intersect. If we 

start with a general definition for rotation, we can also take the displacement of workers as a 

common denominator (Ortega, 2001). In our country, rotation is known as the displacement of 

employees in the public sector by sending them to different provinces or districts within certain 

periods. Another definition for rotation is the transition of the individual to a number of different 

activities or tasks related to the task he/she is currently performing according to a predetermined 

program and the time intervals specified in this program and applying them respectively 

(Demir, 2005). 

Rotation is when personnel perform different tasks at different times and places. Considering 

that job enlargement and job rotation techniques will not provide much benefit if the jobs 
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performed by the personnel are routine and similar (Can, 2009), the purpose of the rotation that 

is considered to be implemented should be planned in a way that will serve efficiency. It is a 

planned movement of a person from one position to another with the aim of '(Şermet, 2009). 

While rotation increases the knowledge of the employees about the organization, it strengthens 

their leadership capacity (Orr, 2006). Employees gain the ability to train others through rotation. 

Employees in that department convey information to the employee assigned to a new 

department. In this case, it increases the employee's ability to train others. The problem solving 

ability of the staff working with rotation also increases. Working in all units of production and 

knowing the operation of the process, the employee can find a solution to a problem more easily 

with the experience of all steps. Since the solution of the non-rotated employee will only affect 

his/her own department, he/she cannot know its effect on the whole production and the solution 

process may be disrupted (Allwood and Lee, 2004). 

One of the reasons cited as the reason for the rotation practice is that monotony can occur in 

institutions over time and the symptoms of burnout are observed in the personnel. Inertia or 

inaction in public institutions leads to monotony in the system; this situation negatively affects 

the healthy working and productivity of both the individual and the organization (Leblebici, 

2005). The fact that teachers change schools and work in different schools can play an important 

role in transferring their experience, culture and especially knowledge to other schools 

(Gökkaya, 2013). 

When we look at the regulations, we see that the concept of Forced Relocation is called Rotation 

in the 1998, 2004 and 2009 Regulations. The rotation entered into force by being published in 

the Official Gazette dated March 4, 2006 and numbered 26098. Many administrators who were 

victims of the practice were reinstated to their duties by court decisions. After the court 

decisions, M.E.B shelved the application, but in 2009 it prepared the legal infrastructure and 

made the application ready (MEB, 2012). The application of rotation in education has entered 

the agenda of educators with the application of rotation to education administrators. After long 

discussions, or rather, long-lasting objections, the places of duty of the school principals were 

changed, and then the deputy principals were also rotated. Mandatory relocation was 

implemented with the Regulation on the Assignment of Educational Institutions Managers 

affiliated to the Ministry of National Education, published in the Official Gazette dated 10 June 

2014 and numbered 29026, after many changes made from 2004 to 2014, by switching from 

the "appointment" method to the "assignment" method. it has taken its final form (MEB, 2014a). 

It was announced by the Minister of National Education at the 2nd Education Congress held in 

Antalya that the teacher rotation, which was shelved in 2015, will be put into practice again in 

2017. 

The Ministry Administration made preparations to relocate teachers who worked in schools for 

8-12 years (MEB, 2013b) and opened the issue to public discussion. It is natural that teachers 

who have worked together for many years in the same school have strong social ties. Groups 

where members love and strongly respect and value each other have high morale and 

commitment. Commitment and solidarity are interdependent concepts. Group commitment is a 

source of satisfaction for the individual (Uluğ, 1999). 

Hamel (1991) considers the rotation of the staff within the organization, and Inkpen and 

Crossan (1995) the rotation of the managers as one of the most important elements that will 

positively affect personal and organizational learning. The real reason underlying the rotation 

of managers or employees is to increase their work-related knowledge and skills rather than 

increasing their technical and administrative knowledge (Nartgün, 2012). 
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It is emphasized by the Ministry of National Education officials that teacher relocation should 

be carried out due to reasons such as the filling of norm positions, the accumulation of teachers 

in certain regions, the demands of teachers and the provision of equality in education. In this 

context, it is thought that the discussions carried out within the framework of "forced 

displacement" will affect the future planning and motivations of teachers. It should not be 

forgotten that teacher motivation has an important function on both teaching competencies and 

psychological and physical health. This situation is directly related to the efficiency of the 

teacher, and the performance of the teacher is also affected by the social environment of his 

colleagues, students and parents (Dresel and Hall, 2013). The teacher may find himself in a 

different environment unexpectedly and cause difficulties in adapting to this new environment, 

which may negatively affect the effectiveness of the teacher and thus the quality of education. 

On the other hand, a similar rotation practice has also come to the fore in China in order to 

eliminate inequalities in education, to distribute resources in a balanced way and to increase the 

quality of education. According to the policy document published by the Ministry of Education 

of China, it is planned to send approximately one million teachers and principals from central 

and successful schools to rural schools by 2020. In addition, this policy reveals that the ratio of 

teachers who are rotated from central regions should be at least 10%, and that 20% of these 

teachers should be selected from the "backbone" (highly qualified) staff (Wangshu and Yin, 

2014; Zhao, 2014). 

Temporary assignment of a teacher or administrator to another school with the same task is an 

example of horizontal rotation. Because the title of the administrator or teacher has not changed, 

and their duties have remained the same. Studies conducted in Turkey also reveal that teachers' 

views on rotation practices are not at the desired level. In this study, it is aimed to examine the 

opinions of physical education teachers about rotation practice. In this context, answers to the 

following questions were sought. 

Physical education teachers; 

1. What are their views on the rotation application? 

2. Is rotation application needed? 

3. What are the positive aspects of the rotation application? 

4. What are the negative aspects of rotation practice? 

5. How will the rotation practice affect their performance? 

6. What are their recommendations regarding the rotation application? 

METHOD 

Interview method, which is one of the qualitative research methods, was used in the research. 

Qualitative research is a method that offers flexible action to the researcher compared to 

quantitative research, and offers different approaches to data collection method, analysis and 

research design (Gay, Mills, & Airasian, 2006). Qualitative research is defined as research in 

which qualitative data collection methods such as observation, interview and document analysis 

are used, and a qualitative process is followed to reveal perceptions and events in a natural 

environment in a realistic and holistic way. Qualitative research is an approach that focuses on 

researching and understanding social phenomena in their environment with an understanding 

based on theory building (Yıldırım & Şimşek, 2013). The interview method is prepared in order 

to get the same type of information from different people by focusing on similar issues (Patton, 

1987:111; cited in Yıldırım & Şimşek, 2013). 
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Research Group 

In the study, the views of physical education teachers on rotation practice were examined. For 

this purpose, the study group of the research consists of physical education teachers working in 

Gaziantep Provincial Directorate of National Education. Maximum variation sampling, which 

is one of the purposive sampling methods, was used in the selection of the study group. 

Preparation and Application of the Open-Ended Questionnaire 

In the research, a semi-structured interview form consisting of 6 items was used to collect 

qualitative data. Through the interview technique, which is frequently used in qualitative 

research, the researcher tries to understand unobservable situations such as attitudes, 

experiences, intentions, thoughts, mental perceptions, comments and reactions (Yıldırım & 

Şimşek, 2013:148). In order to develop the interview form, a comprehensive literature review 

was conducted and the interview form was prepared. While preparing the semi-structured 

interview form, which is used as a data collection tool, a field survey was first conducted by the 

researcher and a semi-structured interview form question pool was created, which includes 

questions that can be asked to physical education teachers about the subject. Then, the questions 

created by three experts were examined and the semi-structured interview form was finalized. 

None of the participants included in the study were compelled to participate in the research, and 

the principle of confidentiality was meticulously complied with during the application and 

collection of the questionnaires. The interviews were recorded with a voice recorder and then 

these recordings were transcribed. 

Data Collection 

Qualitative research data were collected from 10 teachers working in schools affiliated to 

Gaziantep Provincial Directorate of National Education. One-on-one and face-to-face 

interviews were conducted with all the participants. During the interview process, interviews 

were conducted with those who wanted to participate in the research voluntarily and by 

obtaining permission for the place and time they deemed appropriate for them. A tape recorder 

and note-taking technique were used to record the interviews. The interviews lasted between 

15 minutes and 45 minutes. 

Analysis of Data 

The data obtained from the interview form used in the research were recorded with a voice 

recorder. Then, qualitative data were analyzed by content analysis method. Content analysis 

technique, which is frequently used, was used in the analysis of the data obtained from the 

questions in the interview form. (Yıldırım and Şimşek, 2013: 259). 

The steps followed are as follows; 

 Collection of research data 

 Coding of data 

 Creation of themes 

 Organizing data according to codes and themes 

  Interpretation of the findings 

FINDINGS AND INTERPRETATION 

In this section, the findings related to the data obtained after the interviews with the working 

group are presented. 
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Table 1. Distribution of the opinions of the participants about the rotation application. 
Themes n % 

Accurate and timely application 6 17.7 

An application that increases the quality of education 6 17.7 

The teacher renews himself 5 14.7 

An application that brings innovation and change to schools 5 14.7 

A new environment application 5 14.7 

An application that contributes to professional competence 5 14.7 

An unhelpful app 2 5.8 

Total 34 100 

In Table 1, it was seen that 17.7% of the majority of the physical education teachers 

participating in the research stated that the rotation practice is a correct and appropriate practice, 

and that it is an application that increases the quality of education at the same time. Regarding 

the rotation application to the participants; It was observed that 14.7% of the teachers stated 

their opinions as an application that brings innovation and change to schools, an application 

that provides a new environment, an application that contributes to professional competence. 

Two teachers who participated in the research stated that it was an application that would not 

be beneficial. 

Table 2. Distribution of the participants' views on whether rotation is needed. 
Themes N % 

There is need 6 60 

No need 4 40 

Total 10 100 

In Table 2, the majority of the physical education teachers participating in the study, 60% stated 

that there is a need for rotation practice, while 40% stated that there is no need. 

Table 3. Distribution of the participants' views on the positive aspects of rotation practice. 
Themes n % 

Increases productivity at school 8 17.2 

Increases teacher motivation 7 14.9 

An opportunity for the teacher to develop himself 7 14.9 

It gives the teacher a different perspective. 7 14.9 

Teacher's professional commitment and love increases 6 12.7 

Teacher performance increases 6 12.7 

The teacher's experience increases 6 12.7 

Total 47 100 

In Table 3, 17.2% of the majority of the physical education teachers participating in the research 

stated that the rotation practice increased productivity at school regarding its positive aspects. 

In addition, when the participants were asked about the positive aspects of rotation practice; 

14.9% stated that it increases the motivation of the teacher, provides an opportunity for the 

teacher to improve himself and gives the teacher a different perspective. In addition, physical 

education teachers participating in the study; 12.7% stated that the professional commitment 

and love of the teacher increases, the performance of the teacher increases and the experience 

of the teacher increases.   

Table 4. Distribution of the participants' views on the negative aspects of rotation practice. 
Themes N % 

Compatibility problem 8 27.7 

Low motivation 6 20.7 

Family problems 5 17.2 
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Individual problems 5 17.2 

Social problems 5 17.2 

Total 29 100 

In Table 4, physical education teachers participating in the research; While 27.7% stated that 

there would be a problem of adaptation, 20.7% stated that there would be a decrease in 

motivation with the rotation application. In addition, when the participants were asked about 

the negative aspects of rotation practice; 17.2% of them expressed the opinion that there would 

be family problems, individual problems and social problems.  

Table 5. Distribution of the participants' views on how the rotation practice will affect their 

performance. 
Themes N % 

Teacher's professional performance increases 8 20 

The teacher develops 8 20 

Provides academic support to the teacher 7 17.5 

Builds school culture 6 15 

Positive reflections on the school and the student 6 15 

The teacher is more motivated 5 12.5 

Total 40 100 

In Table 5, the majority of the physical education teachers participating in the research 

regarding how the rotation practice will affect their performance; 20% stated that the 

professional performance of the teacher will increase and the teacher will improve himself. In 

addition, 17.5% of the participants provide academic support to the teacher, 15% ensure the 

formation of school culture, 15% will have positive reflections on the school and students, 

12.5%' i stated that the teacher is more motivated.     

Table 6. Distribution of the participants' opinions on how the rotation practice should be. 
Themes N % 

must be objective 9 22 

It should be a regular and systematic practice 8 19.6 

It must be fit for purpose 8 19.6 

Teachers should be allowed to develop themselves. 7 17 

Seminars on the rotation process should be organized 5 12.1 

Must be solution oriented 4 9.7 

Total 41 100 

In Table 6, when the suggestions of the participants regarding the rotation application are 

examined almost all of them stated that 22% should be objective, 19.6% should be a regular 

and systematic practice and should be suitable for its purpose. In addition, the physical 

education teachers participating in the research suggested that 17% should allow teachers to 

develop themselves, 12.1% should organize seminars on the rotation process, and 9.7% should 

be solution-oriented. 

DISCUSSION AND CONCLUSION 

In this part of the research, the results of the physical education teachers based on the findings 

obtained with the aim of examining the rotation practice are included. 

It has come to the fore that the majority of the physical education teachers participating in the 

research see the rotation practice as a correct and appropriate practice. In addition, the physical 

education teachers participating in the research express the opinion that the rotation process 

will increase the quality of education, that the teacher will renew himself and that it will be an 

application that brings change to the schools. At the same time, the research group rotation 

process; They stated that it is an application that provides a new environment and an application 
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that contributes to professional competence. From this point of view, we can say that physical 

education teachers have a positive view of the rotation practice process and that the process will 

benefit them in many ways. When the opinions of the teachers on the practice were evaluated 

in the studies, it was understood that although many participants had hesitations and 

expectations regarding the subject, they generally considered the rotation practice necessary 

(Çelebi, Çelebi, and Bayram, 2011; Tonbul and Sağıroğlu, 2012; Özdemir and Yaman; 2011). 

In addition, there are studies that have concluded that teachers will prevent stagnation in the 

institution and provide a more active structure regarding the rotation practice (Gökkaya, 2013; 

Leblebici, 2015; Okçu, Avcı and Avcı, 2015; Yılmaz, Altınkurt, Karaköse and Erol, 2012). 

According to the research of Kayıkçı et al. (2015), when the opinions of the district and 

provincial administrators subject to rotation about the rotation application were examined, 10 

administrators (58.82%) argued that the rotation application did not have any individual benefit, 

while 6 administrators (35.29%) stated that it had individual benefits. According to the study 

conducted by Arabacı and Sağlam (2012), rotation provides teachers with the opportunity to 

gain new environments and experiences, and it is also seen as a source of motivation by entering 

different education fields. 

Kılıç (2008) examined the relationship between job satisfaction and rotation and concluded that 

job rotation has an increasing effect on job satisfaction. Keskin (2008), in his study of 

"Motivation and motivation techniques as a tool to increase the performance of employees", 

concluded that job rotation is an important motivation tool with elements such as job security, 

job enrichment, participatory and democratic management, unity of purpose. 

It was observed that the majority of physical education teachers participating in the study 

needed rotation practice. On the other hand, 4 participants stated that there is no need for 

rotation practice. In line with the views expressed by physical education teachers; We can say 

that rotation application is needed at certain times. 

It was concluded that the rotation practice of the majority of the physical education teachers 

participating in the research increased the efficiency in schools. When the opinions of the 

participants on the positive aspects of rotation practice are examined; It has been found that the 

motivation of the teacher will increase, it will be an opportunity for the teacher to develop 

himself, it will give the teacher a different perspective, the professional commitment and love 

of the teacher will increase, the performance of the teacher will increase and the experience of 

the teacher will increase. 

Among the results of another study conducted by Memişoğlu and Dilekçi (2012) on the rotation 

of education supervisors, the adaptation difficulties of those who are subject to rotation practice 

in their new workplaces, etc. It has been mentioned that the productivity has decreased due to 

the problems experienced. With rotation, teachers benefit from each other's experiences and as 

a result, teachers gain the ability to update themselves (Wijk, Jansen and Lyles, 2008). Kayır 

(2013), on the other hand, stated in his research that the rotation was welcomed, especially the 

change of job location as a result of the rotation, providing the school principals with the 

opportunity to develop personal development and new skills, and to get to know different 

environments, thus protecting themselves from being obsolete. 

Physical education teachers participating in the study stated that they may experience adaptation 

problems during the rotation process. At the same time, with the rotation process of the teachers 

participating in the research; They expressed the opinion that there may be low motivation, 

family problems, individual problems and social problems. Therefore, it can be said that 

physical education teachers may encounter many problems during the rotation process. Tonbul 

and Sağıroğlu (2012), in their study titled a research on compulsory relocation of school 
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principals, consider transportation problems, social environment, family, etc. disruption of the 

established order, the problem of recognizing and adapting to the environment, material and 

moral losses are listed. 

Arslan and Direk (2017) stated that teachers who are unwilling to work will have low 

motivation and decrease productivity. According to Riemer (2000), relocation has the potential 

to break up families first. In addition, relocations lead people to an unfamiliar environment, 

while at the same time bringing the obligation to adapt to new conditions. Munton (1990) also 

mentions similar findings in his study. According to these findings, among the sources of stress 

that relocation will create on individuals are finding a new home and settling in, and interruption 

of children's education. With the rotation application, a teacher will experience loss of 

motivation if he is appointed to an institution other than his preference, as he can be assigned 

to an institution that he does not want to work in. In this case, it will directly affect education 

and training negatively. In addition to these negativities, the permanent assignment of the 

teacher to other institutions at certain intervals will negatively affect the sense of belonging to 

the institution and result in the teacher not being able to embrace the school he works in. Similar 

results are found in the study by Çalışır (2013). According to the results of the study, the 

teachers stated that their organizational commitment would decrease with the rotation 

application. 

In the study of Yörük and Günbayı (2015), the ability of the teacher, who is constantly changed 

at specified intervals, to adapt to his new colleagues, and to adapt to both the management and 

the environment, were seen as negative effects that would reflect on the institution. A similar 

study was carried out by Bahçalı (2014) and as a result, it was seen that the adaptation problems 

caused by the change of location negatively affected the motivation of the teacher. 

The majority of the physical education teachers participating in the research, together with the 

rotation practice; stated that their professional performance will increase and they will improve 

themselves. In addition, participants talked about the effect of the rotation process on their 

performance; They stated that they will provide academic support to the teacher, create a school 

culture, have positive reflections on the school and students, and motivate the teacher more. 

From these considerations, we can say that the rotation process will positively affect the 

performance of teachers in many areas and that teachers will develop and renew themselves 

even more. Kayıkçı, Yörük, & Özdemir (2015) in their research on the Rotation Practice of 

Provincial and District Education Managers, agreed that the participants would have new 

information, a new environment, an individual sense of stagnation, and the opportunity to work 

with different staff through rotation. 

Almost all of the research group stated that the rotation process should be objective. In addition 

to this, the participants related to how the rotation process should be; They suggested that it 

should be a regular and systematic practice and should be suitable for its purpose. At the same 

time, some of the physical education teachers who participated in the research; They suggested 

that they should be allowed to develop themselves, organize seminars on the rotation process, 

and be solution-oriented. Okçu, Avcı, and Avcı (2015) stated in their study that starting the 

rotation without creating the necessary infrastructure may cause new problems in the education 

system. 

As a result, it has been seen that physical education and sports teachers have a negative view of 

rotation practice in general. Physical education and sports teachers participating in the research; 

They stated that the rotation practice should be a little more fair and transparent. The research 

group stated that their current order was disrupted with the rotation application and they had 

problems both in the family and in the school. In addition, physical education and sports 
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teachers rotation practice; They stated that it affects the teaching profession negatively and 

harms the teacher-student dialogue in the process of getting used to the new school and students. 

SUGGESTIONS 

It is possible to compare the results of the research with each other by doing it with different 

branch teachers. 

Various studies can be carried out on the rotation application and activities can be carried out 

to make the rotation process effective. 
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BRANŞ DEĞİŞİKLİĞİ YAPARAK SINIF ÖĞRETMENLİĞİNDEN 

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİNE GEÇEN ÖĞRETMENLERİN 

YENİ DURUMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Fikret ALINCAK                         

 

GİRİŞ 

Bir ülkenin gelişmesi ve ilerlemesi içerisinde yer alan insanların nitelikli olmalarına bağlıdır. 

Bireylerin niteliklerini arttırabilmek için farklı eğitim imkânlarının sağlanabilmesi 

gerekmektedir (Gültekin ve Çubukçu, 2008). Öğretmenler nitelikli olduğu zaman eğitim süreci 

de daha nitelikli ve kaliteli olabilmektedir. Dolayısıyla öğretmenlerin gerek gerek görev 

öncesinde gerekse de görev sürecinde etkili olabilmesi için donanımlı bir biçimde geliştirilmesi 

önemlidir (Celep, 2010). Eğitim sürecini ele aldığımızda en önemli kavram insandır. 

Dolayısıyla bireyler üzerinde değişimi meydana getirecek olan da öğretmendir. Nitelikli 

öğretmenlerin yetişmesiyle birlikte hiç şüphesiz nitelikli ve kaliteli insanlarda yetişecektir 

(EARGED, 2008). Dolayısıyla eğitim sistemleri ile öğretmen kalitesi arasında sıkı bir ilişki 

vardır ve son yıllarda tüm ülkelerde eğitim kalitesini yükseltme amaçlı birbirini takip eden 

reformlar gerçekleşmektedir (Özoğlu, 2011).  

Erpay ve Çakır (2020) eğitimin yalnızca bilgi, beceri kazandırmak olmadığını ve genel 

amaçlarının olduğunu belirtmektedir. Devletlerin eğitimle varlıklarını sürdürme ve kültürel 

özelliklerini sonraki nesillere aktarta gayreti içinde olduklarını ifade etmektedir. Elçiçek ve 

Yaşar  (2016) toplumların gelişebilmesinin eğitim sayesinde mümkün olacağını ve güzel bir 

eğitim sisteminin tüm alanlarda gelişmesi biçiminde ifade etmiştir. Neticede bilgi her yerde var 

olmakla birlikte her şeyin temelini oluşturmaktadır. Bunun yanında modern bir eğitim 

sistemiyle bilginin etkin kullanılacağını ve bunun da güçlü ve doğru bir eğitim kadrosu ile 

olabileceğini savunmaktadır.  

Alan değişikliği kapsamında 4+4+4 sistemiyle özellikle 2012 yılında norm fazlası olan sınıf 

öğretmenleri farklı branşlara geçiş yapmışlardır. Meydana gelen bu alan değişikliğiyle ilgili bir 

takım sorunlar da ortaya çıkmıştır (Ersözlü ve diğerleri, 2014). İlkokulların dört yıla 

düşürülmesiyle birlikte, sınıf öğretmenleri norm fazlası olmalarıyla birlikte ortaokul ve 

liselerde, branş öğretmeni açığına sebep olmuştur. (Korkmaz ve Serin, 2014).  

Alan değişikliği ile ilgili alınan kararlar ve yapılan uygulamalar, kendi branşları dışında başka 

bir branşta görev yapmak durumunda olan ve bu alanda deneyim, kıdem, birikim, bilgi ve beceri 

kazanmış olan öğretmenlerin bir kısmını memnun ederken bir kısmında da memnuniyetsizlik 

durumları oluşturmaktadır (Gökyer, 2014). Özellikle üniversite yıllarında bir fırsat olarak 

sunulan yan alanlarıyla ilgili yeterince uzmanlaştırılamayan sınıf öğretmenlerinin meslek 

hayatlarında da başka bir alanın eğitimcisi olarak çalışmaları; dersin içeriğini uygun 

yöntemlerle ifade edememekten, birikimden yoksun ve yararlı öğretmen olamamaktan duyulan 

rahatsızlıklara kadar birçok olası problemin ortaya çıkmasını kaçınılmaz kılmaktadır (Ersözlü, 

Maviş, Özel ve Kürşadoğlu, 2014). Belli bir süre sınıf öğretmenliği yapmış ve daha sonraları 

başka bir alana geçerek görevlerine devam eden öğretmenlerin, geçiş yaptıkları alanda birtakım 

sorunlarla ve beklenmedik durumlarla karşılaşmaları olağandır. Alan değişikliği konusuna 

başka bir açıdan bakıldığında branşın çeşitli olumsuz durumlarından dolayı sıkıntı yaşayan 

öğretmenler için alan değişikliği hakkı, nefes alma fırsatı olarak da değerlendirilebilir. Bir diğer 

açıdan ise eğitimini aldıkları ve uzmanlaştıkları bir alanı bırakarak tam olarak hâkim 
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olmadıkları başka bir alana geçmek hem adaptasyon sorunu yaşamalarını hem de birtakım 

sorunlarla karşı karşıya kalmalarına neden olabilmektedir (Özer, Tüysüz, Bozkurt ve Özdemir, 

2013). Mesela alan değişikliği uygulamasıyla kendi alanının dışındaki alanlara atanan 

öğretmenlerden doğal olarak bu alanın gerekliliklerini yerine getirmeleri beklenmektedir 

(Sıcak, Arslan ve Burunsuz, 2015). 

Alanyazına baktığımızda sınıf öğretmenliğinden beden eğitimi öğretmenliğine geçiş yapan 

öğretmenlerin görüşlerinin ve deneyimlerinin ele alındığı çalışmaların bulunmadığı 

görülmektedir. Bu çalışma, branş değişikliği yaparak sınıf öğretmenliğinden beden eğitimi 

öğretmenliğine geçiş yapan öğretmenlerin yeni durumlarına ilişkin değerlendirmelerini yapmak 

amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

1.Alan değişikliği ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? 

2.Branş değişikliğini neden yaptınız? 

3.Şu an görev yaptıkları branştan memnun musunuz? 

4.Beden eğitimi branşına uyum sağlamada ne tür sorunlarla karşılaştınız? 

5.Yeni alanınız ile ilgili beden eğitimi öğretmenlerinin sizlere karşı tutumları nasıl? 

6.Alan değişikliği sonrası hizmet içi eğitime katıldınız mı? 

7.Alan değişikliği ile ilgili önerileriniz nelerdir? 

YÖNTEM  

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan mülakat yöntemi mülakat kullanılmıştır. Nitel 

araştırmalar nicel araştırmalara göre araştırmacıya esnek hareket imkânı sunan, veri toplama 

yöntemi, analizi ve araştırmanın desenlemesi konularında daha farklı yaklaşımlar sunan bir 

yöntemdir ( Gay, Mills ve Airasian, 2006). 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 araştırma 

olarak tanımlanır. Nitel araştırma, kuram oluşturmayı temel alan bir anlayışla sosyal olguları 

bağlı bulundukları çevre içerisinde araştırmayı ve anlamayı ön plana alan bir yaklaşımdır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2013). Görüşme yöntemi, benzer konulara yönelmek yoluyla değişik 

insanlardan aynı tür bilgilerin alınması amacıyla hazırlanır (Patton, 1987:111; akt: Yıldırım ve 

Şimşek, 2013). 

Araştırma Grubu 

Araştırmada branş değişikliği yaparak sınıf öğretmenliğinden beden eğitimi öğretmenliğine 

geçiş yapan öğretmenlerin yeni durumlarına ilişkin görüşleri incelenmiştir. Bu amaçla 

araştırmanın çalışma grubunu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ bünyesinde görev yapan 

öğretmenler oluşturmaktadır. Çalışma grubunun seçiminde ise amaçlı örnekleme 

yöntemlerinden biri olan maksimum çeşitlilik örneklemesinden yararlanılmıştır. Yıldırım ve 

Şimşek (2013) ’e göre amaç, göreli olarak küçük bir örneklem oluşturmak ve bu örneklemde 

çalışılan probleme taraf olabilecek bireylerin çeşitliliğini maksimum derecede yansıtmaktır. Bu 

araştırmadaki örneklem grubundaki öğretmen sayısı 10 olarak belirlenmiştir. Araştırma grubu 

ile ilgili veriler Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1. Araştırma Grubuna (n= 10) Ait Kişisel Özellikler 
Değişkenler Guruplar n % 

Okulun yerleşim yeri 
İl  8  80 

İlçe  2 20 

Görev Süreleri 
1 – 5 Yıl 2 20 

6 – 10 Yıl 1 10 
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11 – 15 Yıl 1 10 

16 – 20 Yıl 3 30 

21 – 30 Yıl 1 10 

Cinsiyet 
Erkek 8 80 

Kadın 2 20 

Eğitim 
Lisans 9 90 

Lisansüstü 1 10 

Tablo 1’de araştırma grubuna ait bazı kişisel özellikler verilmektedir. Araştırmaya katılan 

öğretmenlerin görev yaptıkları okulun yerleşim alanına baktığımızda; 8 (%80) şehir 

merkezinde görev yaparken, 2 (%20) öğretmen ise ilçede görev yapmaktadır. Araştırmaya 

katılan öğretmenlerin görev sürelerine baktığımızda,  2 (%20) öğretmen 1–5 yıl arası, 1 (%10) 

öğretmen 6–10 yıl arası, 1 (%10) öğretmen 11–15 yıl arası, 3 (%30) öğretmen 16–20 yıl arası, 

1 (%10) öğretmenin ise 21-30 yıl arasında görev yaptığı görülmektedir. Cinsiyete baktığımızda 

8 (%80) öğretmenin erkek, 2 (%20) öğretmenin kadın olduğu görülmektedir. Eğitim durumuna 

baktığımızda 9 (%90) öğretmenin lisans mezunu olduğu, 1 (%10) öğretmenin de lisansüstü 

eğitime sahip olduğu görülmektedir.  

Açık Uçlu Soru Formunun Hazırlanması ve Uygulanması 

Araştırmada nitel verileri toplamak için 7 maddeden oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılan görüşme tekniği yoluyla araştırmacı, 

tutumlar, deneyimler, niyetler, düşünceler, zihinsel algılar, yorumlar ve tepkiler gibi 

gözlenemeyen durumları anlamaya çalışır (Yıldırım ve Şimşek, 2013:148). Görüşme yapılacak 

formunun hazırlanması için kapsamlı bir literatür taraması yapılarak görüşme formu 

hazırlanmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan yarı-yapılandırılmış görüşme formu 

hazırlanırken ilk olarak araştırmacı tarafından alan taraması yapılmış ve konu ile ilgili olarak 

öğretmenlere sorulabilecek soruların bulunduğu yarı-yapılandırılmış görüşme formu soru 

havuzu oluşturulmuştur. Daha sonra üç uzman eşliğinde oluşturulan sorular incelenmiş ve yarı 

yapılandırılmış görüşme formuna son hali verilmiştir.  Çalışma kapsamına alınan hiçbir 

katılımcı araştırmaya katılmaya zorlanmamış, anketlerin uygulanması ve toplanması sürecinde 

gizlilik ilkesine özenle uyulmuştur. Araştırmada Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 

okullarda görev yapan, gönüllü 10 öğretmen ile yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılarak görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmeler ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmış ve 

daha sonra bu kayıtlar yazıya geçirilmiştir. 

Verilerin Toplanması  

Nitel araştırma verileri Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda görev yapan 10 

öğretmenden toplanmıştır. Katılımcıların tümü ile birebir ve yüz yüze görüşme yapılmıştır. 

Görüşme süreci araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyenlerle ve kendileri için uygun 

gördükleri yer ve zaman için izin alınarak görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerin kayıtlarını 

yapılması için kayıt cihazı ve not alma tekniği kullanılmıştır. Görüşmeler 15 dakika ile 45 

dakika arası sürmüştür. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada kullanılan görüşme formundan elde edilen veriler, ses kayıt cihazı ile kayıt altına 

alınmıştır. Uygulamadan sonra beden eğitimi öğretmenlerinin cevaplarını içeren ses 

kayıtlarındaki nitel veriler, araştırmacı tarafından bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Ardından 

nitel veriler, içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Görüşme formunda yer alan sorulardan 

elde edilen verilerin analizinde sıklıkla kullanılan içerik analiz tekniğinden yararlanılmıştır. 

Amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ulaşılabilmektir (Yıldırım ve 

Şimşek,2013:259). 
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Takip edilen basamaklar şu şekildedir;  

 Araştırma verilerinin toplanması   

 Verilerin kodlanması  

 Temaların oluşturulması   

 Verilerin kodlara ve temalara göre düzenlenmesi   

 Bulguların yorumlanması 

BULGULAR VE YORUM 

Bu kısımda çalışma grubu ile yapılan görüşmeler sonrası elde edilen verilere ilişkin bulgular 

yer almaktadır.  

Tablo 2. Katılımcıların alan değişikliğine ilişkin görüşlerinin dağılımı 
Temalar  n % 

Yanlış bir uygulama 6 60 

Yerinde ve doğru bir uygulama 2 20 

Kaldırılması gereken bir uygulama 2 20 

Toplam  10 100 

Tablo 2’de çalışmaya katılan öğretmenlerin alan değişikliğine ilişkin görüşleri incelendiğinde 

çoğunluğu %60’ı yanlış bir uygulama olduğunu belirtmiştir. Araştırmaya katılan 2 öğretmen 

yerinde ve doğru bir uygulama olduğu yönünde görüş belirtirken, 2 öğretmen ise kaldırılması 

gereken bir uygulama olduğunu ifade etmiştir. 

Tablo 3.Katılımcıların alan değişikliğini neden yaptıklarına ilişkin görüşlerinin dağılımı. 
Temalar  n % 

Tayin istemek için yaptım 6 33.4 

Öğretim sistemindeki belirsizlikten dolayı yaptım 4 22.2 

Kendimi alana yakın hissettiğim için yaptım 4 22.2 

Sınıf öğretmenliğinden yorulduğum için yaptım 4 22.2 

Toplam  18 100 

Tablo 3’de çalışmaya katılan öğretmenlerin alan değişikliğini neden yaptıklarına ilişkin 

görüşleri incelendiğinde çoğunluğu, %33.4’ü tayin istemek için yaptıklarını belirtmişlerdir. 

Bunun yanında araştırmaya katılan öğretmenlerin bazıları ise %22.2’si öğretim sistemindeki 

belirsizlikten dolayı, %22.2’si kendimi alana yakın hissettiğim için, %22.2’si ise sınıf 

öğretmenliğinden yorulduğum için yaptım şeklinde görüş ifade etmişlerdir. 

Tablo 4.Katılımcıların şu anki branşlarından memnuniyetleri hakkındaki görüşlerinin dağılımı 
Temalar  N % 

Evet, memnunum 6 60 

Sınıf öğretmenliğinden daha rahat 4 40 

Toplam  10 100 

Tablo 4’de çalışmaya katılan öğretmenlerin şu anki branşlarından memnun olma durumlarına 

ilişkin görüşleri incelendiğinde çoğunluğu, %60’ı memnun olduğunu ifade ederken, %40’ı, 

sınıf öğretmenliğinden daha rahat olduğu yönünde görüş ortaya koymuştur.  
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Tablo 5. Katılımcıların yeni branşına uyum sağlama sürecinde ne tür sorunlarla karşılaştıkları 

hakkındaki görüşlerinin dağılımı. 
Temalar  N % 

Yeni branşıma uyum sağlamada sorun yaşadım 8 27.6 

Yöneticilerin ilgisiz davranmasından dolayı sorun yaşadım 7 24.2 

Sınıf yönetimi konusunda sorun yaşadım 7 24.2 

Veli ve öğrenci ile sorun yaşadım 5 17.2 

Sorun yaşamadım 2 6.8 

Toplam  29 100 

Tablo 5’de çalışmaya katılan öğretmenlerin yeni branşına uyum sağlamada ne tür sorunlarla 

karşılaştıkları incelendiğinde, %27.6’sı yeni branşıma uyum sağlamada, %24.2’si yöneticilerin 

ilgisiz davranmasından dolayı, %24.2’si sınıf yönetimi konusunda sorun yaşadıklarını 

belirtmişlerdir. Bunun yanında araştırmaya katılan bazı öğretmenler %17.2’si veli ve öğrenci 

ile sorun yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Çalışmaya katılan 2 öğretmen ise sorun yaşamadığı 

yönünde görüş bildirmiştir.  

Tablo 6. Katılımcıların yeni alanlarına yaklaşımı hakkında beden eğitimi öğretmenlerinin 

kendilerine karşı tutumlarının nasıl olduğuna ilişkin görüşlerinin dağılımı.  
Temalar  N % 

Olumsuz yaklaştılar 7 43.8 

Ön yargılı yaklaştılar 6 37.5 

Olumlu yaklaştılar 3 17.7 

Toplam  16 100 

Tablo 6’da çalışmaya katılan öğretmenlerin yeni alanlarına yaklaşımı hakkında beden eğitimi 

öğretmenlerinin kendilerine karşı tutumlarının nasıl olduğuna ilişkin görüşleri incelendiğinde, 

%43.8’i olumsuz yaklaştıklarını, %37.5’i ön yargılı yaklaştıklarını belirtmişlerdir. Bunun 

yanında 3 öğretmen ise olumlu yaklaştıkları yönünde görüş ifade etmiştir. 

Tablo 7. Katılımcıların alan değişikliği sonrası hizmet içi eğitim programına katılıp 

katılmadıklarına ilişkin görüşlerinin dağılımı. 
Temalar  N % 

Evet katıldım 6 60 

Hayır katılmadım 4 40 

Toplam  10 100 

Tablo 7’de araştırmaya katılan öğretmenlerin alan değişikliği sonrası hizmet içi eğitim 

programına katılıp katılmadıklarına ilişkin görüşleri incelendiğinde, %60’ı katıldıklarını ifade 

ederken, %40’ı katılmadıklarını belirtmiştir.  

Tablo 8. Katılımcıların alan değişikliği hakkında önerilerine ilişkin görüşlerinin dağılımı. 
Temalar  n % 

Ön yargılı yaklaşılmamalı 8 21.1 

Hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmeli 7 18.4 

Başarılı olacağımıza inanılmalı 7 18.4 

Öğrenci ile iletişim konusunda seminerler yapılması 5 13.1 

Destek olunmalı 5 13.1 

İş birliği sağlanmalı 4 10.6 

Eski alana dönmek için imkân verilmeli 2 5.3 

Toplam  38 100 

Tablo 8’de araştırmaya katılan öğretmenlerin alan değişikliği hakkında önerileri 

incelendiğinde, %21.1’i ön yargılı yaklaşılmaması, %18.4’ü hizmet içi eğitim seminerleri 

düzenlenmesi, %18.4’ü başarılı olacağımıza inanılmalı şeklinde görüş belirtmişlerdir. Ayrıca 
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araştırmaya katılan öğretmenler, %13.1’i öğrenci ile iletişim konusunda seminerler yapılması, 

%13.1’i destek olunması, %10.6’sı iş birliği sağlanması gerektiği konusunda öneride 

bulunmuşlardır. Bunun yanında araştırmaya katılan 2 öğretmen ise eski alana dönmek için 

imkân sağlanması gerektiği yönünde görüş bildirmiştir.  

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Araştırmanın bu kısmında, alan değişikliği hakkında sınıf öğretmenliğinden beden eğitimi 

öğretmenliğine geçiş yapan öğretmenler ile yapılan görüşmeler neticesinde elde edilen 

sonuçlara yer verilmiştir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin alan değişikliğine ilişkin görüşleri incelendiğinde %60’ının 

yanlış bir uygulama olarak gördükleri ön plana çıkarken, %20’sinin yerinde ve doğru bir 

uygulama olarak gördükleri, %20’sinin ise kaldırılması gereken bir uygulama olarak gördükleri 

sonucuna ulaşılmıştır. Buradan hareketle öğretmenlerin beden eğitimi alanına geçtikten sonra 

alan ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve bundan dolayı yanlış bir uygulama olarak 

gördüklerini söyleyebiliriz. Erol ve Karsantik (2021) yapmış olduğu çalışmasında, sınıf 

öğretmenlerinin alan değişikliğinden memnun oldukları ve olumlu tutum içerisinde olduğunu 

belirtmiştir. Fakat farklı bir çalışmada alan değişikliği ile ilgili olarak öğretmenlerin negatif 

tutum içerisinde oldukları görülmüştür (Korkmaz ve Serin, 2014). Gökyer (2014) yapmış 

olduğu araştırmada, öğretmenlerin yarısının alan değişikliğinden memnun olduğunu, diğer 

yarısının ise yanlış bir uygulama olarak gördüklerini ifade etmiştir. 

Ortaya çıkan farklılıkların öğretmenlerin görev yaptıkları okulların imkânları, okuldaki 

yöneticiler ile diğer öğretmenlerin tutum ve velilerin beklentileri gibi sebeplerden dolayı 

olduğunu söylenebiliriz.  

Çelik ve Taç (2021) katılımcıların çoğunun çalıştıkları alandan memnun oldukları 

belirlenmiştir. Bunun yanı sıra “çalışma ortamları”, “çalışma arkadaşları”, “öğrencilerin 

durumları” ve “sınıf öğretmenliğinde daha huzurlu oldukları” gibi gerekçelere dayalı olarak 

çalışma alanlarından memnun olmadıklarını belirten katılımcılar da olmuştur. Bu noktada ilginç 

olan bir başka sonuç da katılımcıların çalıştıkları alandan çoğunlukla memnun olmalarına 

rağmen olanak tanınması durumunda tekrar sınıf öğretmenliği alanına geçiş yapmak istemeleri 

olmuştur. Sınıf öğretmenlerinin her ne kadar çalıştıkları alanda verimli olmaya özen gösterseler 

de birtakım şartlara bağlı olarak alan değiştirmek zorunda oldukları ortaya çıkmaktadır. Bu 

bağlamda katılımcıların sınıf öğretmenliğindeki çalışma süreçlerinde daha mutlu oldukları ve 

iş doyumlarının daha yüksek olduğu sonuçları ortaya çıkmıştır.  

Kaya ve ark. (2013) araştırmalarında alan değiştiren öğretmenlerin yeni alanlarından orta 

derecede memnun olduklarını tespit etmişlerdir. Buna bağlı olarak zorunlu olarak alan 

değiştirmek durumunda olan öğretmenlerin mesleki anlamda mutsuzluk yaşadıkları, 

motivasyonlarını kaybettikleri ve eğitim aldıkları, kendi alanlarına dönmek istedikleri 

sonuçlarına ulaşmıştır. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin alan değişikliğini neden yaptıklarına ilişkin görüşleri 

incelendiğinde, %33.4’ünün tayin istemek amacıyla alan değişikliği yaptığı gözlemlenmiştir. 

Araştırmaya katılan bazı öğretmenlerin ise alan değişikliğini; öğretim sistemindeki 

belirsizlikten dolayı, kendilerini alana yakın hissettikleri için ve sınıf öğretmenliğinden 

yoruldukları için yaptıkları ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin ifade ettikleri görüşler 

doğrultusunda alan değişikliğini daha çok tayin hakkı elde etmek amacıyla yaptıklarını 

söyleyebiliriz. Alan değişikliği yapma sebepleri ile ilgili ele alınan birçok araştırmada elde 

ettiğimiz bulgularla ilgili sonuçlara ulaşılmış ve öğretmenlerin tayin istemek amacıyla alan 

değişikliği yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır (Cihangir, 2017; Ersözlü, Maviş, Özel ve 

Kürşadoğlu, 2014; Tekşen, 2013; Korkmaz ve Serin, 2013). Yapılan farklı çalışmalarda 
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öğretmenlerin alan değiştirme sebepleri içerisinde kolay bir şekilde tayin istedikleri için 

yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır (Erol ve Karsantık, 2021; Ingersoll, 2001; Boe ve diğerleri, 

1999). 

Çelik ve Taç (2021) alan değişikliği yapan öğretmenlerin tamamı alan değişikliğini atama/yer 

değiştirme işlemlerini kolaylaştırmak için yaptıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenler “norm 

fazlası durumundan kurtulma”, “merkezi bir okulda çalışma isteği”, “eşi ile yakın bir bölgede 

çalışma” gibi atama işlemlerinin alan değişikliği ile daha kolay olduğunu belirtmişlerdir. 

Eskicumalı ve ark., (2014) yaptıkları araştırmada alan değiştiren öğretmenlerin eş 

durumu/tayinden dolayı alan değiştirdikleri, Korkmaz ve Serin (2014) de alan değiştiren sınıf 

öğretmenlerinin en fazla eş durumu nedeniyle zoraki değişiklik yaptıkları sonucuna 

ulaşmışlardır.  

Gökyer (2014) öğretmenlerin alan değişikliği yapma sebepleriyle ilgili olarak, bazılarının alanı 

avantajlı olarak görmesi, bazılarının ise öğrenciye faydalı olmak ve sevdiği için yaptığını ifade 

etmiştir. Farklı bir çalışmada, öğretmenler; tayin isteyebilme, sevdiği için, norm fazlası 

olmamak için ve daha başarılı olabilmek için alan değiştirdiklerini ifade etmiştir (Kaya ve ark, 

2013). Özer ve ark. (2013) öğretmenlerin; rahat bir çalışma ortamı, meslekle ilgili yeni bir 

yaşam ve monotonluktan uzaklaşmak amacıyla alan değişikliğine sıcak baktıkları yönünde 

görüş bildirmiştir.  

Araştırmaya katılan öğretmenlerin şu anki branşlarından memnun olma durumlarına 

baktığımızda çoğunluğunun memnun oldukları görülmüştür. Aynı zamanda bazı öğretmenlerin 

yeni alanlarını sınıf öğretmenliğinden daha rahat olarak gördükleri ifade edilmiştir. Dolayısıyla 

alan değişikliği yapan öğretmenlerin beden eğitimi öğretmenliği branşından memnun 

olduklarını söyleyebiliriz. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yeni branşına uyum sağlamada ne tür sorunlarla 

karşılaştıkları incelendiğinde, çoğunluğunun yeni branşıma uyum sağlamada, yöneticilerin 

ilgisiz davranması ve sınıf yönetimi konusunda sorun yaşadıkları görülmektedir. Ayrıca 

araştırmaya katılan öğretmenlerin veli ve öğrenci ile sorun yaşadıkları ifade edilmiştir. Buradan 

hareketle araştırma grubunun yeni branşı ile ilgili bilgi sahibi olmaması, yöneticilerin destek 

olmaması ve öğrencilerin yaş ortalamasının yüksek olduğundan dolayı sorun yaşadıkları 

söylenebilir. Ersözlü ve ark. (2014) ele aldıkları araştırmada, öğretmenlerin yaşamış olduğu 

sorunların; alanda bilgiye tam olarak sahip olmaması, iletişim eksikliği, öğrencide oluşan düşük 

motivasyon, yöntem/teknik bilgisi, sınıf yönetimi ve değişen programa adapte olamama olarak 

ifade etmişlerdir. Bunun yanında; öğretmenlerin uygulamada eksik kalması sebebiyle, okul 

idaresi ve diğer öğretmenlerin kendilerine karşı olumsuz tutum sergilemelerinden dolayı 

problem yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca ilkokul ve liselerde işleyişin farklı olması 

sebebiyle öğretmenlerin uyum sağlamada zorlandıkları görülürken, özellikle öğrencilerin yaş 

ortalamasının büyük olmasından dolayı sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir.  

Korkmaz ve Serin (2014) araştırmasında alan değişikliği yapan öğretmenlerin; gerek 

yöneticilerle gerekse de diğer öğretmenlerin soğuk davranışları ve öğrencilerle uyum 

konusunda problem yaşadıkları ifade edilmiştir. 

Çepni, Cerrah ve Bacanak (2002) öğrencilerin yaş grupları ve sınıf seviyeleri ile birlikte gelişim 

özelliklerinde değişiklikler olduğunu ve bu sebeple, sınıf öğretmenliğinden branş 

öğretmenliğine geçen öğretmenlerin alışmışın dışında farklı öğrenciler ile karşılaştıklarını 

belirtmiştir. Bu durumun öğretmenler üzerinde ikilem oluşturduğu ve öğrencilerle anlaşmakta 

zorlandıkları görülmüştür. Bundan dolayı ilköğretimden ortaöğretime geçen öğretmenlerin 

sınıfta disiplin sağlamak, öğretimi düzenlemek ve dersi değerlendirme açısından sorun 

yaşadıkları ifade edilmiştir.  
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Ergenliğe geçiş yapan öğrencilerin değişik davranış içerisinde olduklarından dolayı, öğretmen-

öğrenci iletişiminin farklı bir boyut kazanmıştır (Siyez, 2009). 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yeni alanlarına yaklaşımı hakkında beden eğitimi 

öğretmenlerinin kendilerine karşı tutumlarının nasıl olduğuna baktığımızda çoğunluğu; 

olumsuz ve ön yargılı yaklaştıklarını belirtirken, bazı öğretmenler ise olumlu yaklaştıkları 

yönünde görüş ortaya koymuştur. Dolayısıyla beden eğitimi öğretmenlerinin alan değişikliği 

yapan öğretmenlere olumsuz yaklaştıkları, bunun nedeninde sınıf öğretmenlerinin bu alana 

geçtikleri için atama konusunda beden eğitimi öğretmenlerinin sıkıntı yaşadıklarından dolayı 

olduğunu söyleyebiliriz.  

Korkmaz ve Serin (2013) çalışmasında sınıf öğretmenliğinden branş öğretmenliğine geçen 

öğretmenlerini yarısının kendilerini yeni alanlarında yeterli gördüğü fakat alan değişikliğiyle 

ilgili uygulamaya %57’sinin olumsuz yaklaştıklarını ortaya koymuştur. Farklı bir çalışmada ise 

alan mezunu öğretmenlerin %75’inin alan değişikliği yapan öğretmenlerin yeterli olmadığı 

yönünde görüş bildirdikleri görülmüştür (Demir, Doğan ve Pınar, 2013).  

Meslektaş ve zümre ilişkileriyle ilgili çalışmalarda (Güneş, 2014; Korkmaz ve Serin, 2013) alan 

değişikliği yapmış olan öğretmenlerin yaklaşık olarak yarısı meslektaşlarının kendilerine karşı 

pozitif tutum sergilediklerini ifade etmişlerdir.  

Araştırmaya katılan öğretmenlerin alan değişikliği sonrası hizmet içi eğitim programına katılıp 

katılmadıklarına ilişkin görüşleri incelendiğinde; çoğunluğu bazı öğretmenler katıldığını 

belirtirken bazıları ise hiç katılmadıklarını ifade etmişlerdir.  Buradan hareketle alan değişikliği 

yapan öğretmenlerin gerek mesleğe uyum sağlaması gerekse de yeni alanı ile ilgili bilgi sahibi 

olabilmesi açısından hizmet içi eğitim programlarının biraz daha fazla yapılması gerektiğini 

söyleyebiliriz. Öğretmen yetiştirme evresinde hizmet içi eğitim programının önemli olduğuna 

yönelik farklı çalışmaların olduğu görülmektedir (Işık, Çiltaş ve Baş, 2010; İzci ve Kara, 2010; 

Yılmaz ve Kocasaraç, 2010; Uçar ve İpek, 2006;). 

Ersözlü, Mavi, Özel ve Kürşadoğlu (2014) araştırmalarında 4+4+4 sistemi ile birlikte alan 

değiştiren öğretmenlerin ihtiyaç ve beklentilerine önem verilmesi gerektiğini belirtirken, 

hizmet içi eğitim programlarında alan bilgisi hakkında bilgilendirme yapılması gerektiğini ifade 

etmiştir. Ayrıca alan değişikliği sonrasında uyum sorunu yaşayan öğretmenlerin yeniden sınıf 

öğretmenliği branşına geçmesi konusunda yardımcı olunması gerektiği yönünde görüş 

bildirmişlerdir. Korkmaz ve Serin’de (2014) araştırma verilerden hareketle MEB’in özellikle 

sınıf öğretmenlerinin yer değiştirme ihtiyaçlarına cevap veremediğini; uyguladığı politikalarda 

da bu ihtiyacı dikkate almadığını belirtmişlerdir. Araştırma kapsamında sınıf öğretmenlerinin 

görüşlerinde belirttiği özellikle alan bilgisine yönelik eğitimlerin uygulamanın başlangıcında 

verilmesi süreci daha verimli kılabilecektir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin alan değişikliği hakkında önerileri incelendiğinde 

çoğunluğu; kendilerine ön yargılı yaklaşılmaması, hizmet içi eğitim seminerlerinin 

düzenlenmesi gerektiğini belirtirken yeni alanlarında başarılı olabileceklerine inanılması 

gerektiğini ifade etmişlerdir. Ayrıca araştırmaya katılan öğretmenler; öğrenci ile iletişim 

konusunda seminerler yapılması, kendilerine destek olunması, iş birliği sağlanması gerektiği ve 

eski alanlarına dönme konusunda imkân sağlanması şeklinde öneride bulunmuşlardır. Ersözlü 

ve ark. (2014) şube ve zümre öğretmenlerinin, okul idaresinin, okul rehber öğretmeninin ve 

alan değişikliği yapan öğretmenlerin içinde yer alacağı komisyonların kurularak öğretmenlerin 

birbirleriyle iletişim halinde olmasını ifade etmişlerdir. Kaya ve ark. (2013) ise öğretmenlerin 

hizmet içi eğitime ihtiyaç duydukları sonucuna ulaşılmıştır. Rosenberg ve ark. (2001) alan 

değişikliği yapan öğretmenlere yönelik hizmet öncesi bireysel destek programlarının 

yapılmasını önermiştir. 



Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar I 

 

379 

 

Sonuç olarak, öğretmenlerin alan değişikliğine karşı olumsuz tutum sergiledikleri görülse de 

bazı öğretmenlerin olumlu buldukları görülmüştür. Aynı zamanda öğretmenlerin alan 

değişikliğini daha çok tayin hakkı elde etmek amacıyla yaptıkları ve şu anki branşından 

memnun oldukları ifade edilmiştir. Bunun yanında öğretmenlerin; yeni branşlarına uyum 

sağlamada, yöneticilerin ilgisiz davranması ve sınıf yönetimi konusunda sorun yaşadıkları 

görülürken, görev yaptıkları okullardaki beden eğitimi öğretmenlerinin kendilerine karşı 

olumsuz ve ön yargılı yaklaştıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin; kendilerine ön 

yargılı yaklaşılmaması, hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesi, öğrenci ile iletişim 

konusunda seminerler yapılması ve kendilerine destek olunması gerektiği önerilerinde 

bulunduğu tespit edilmiştir.  

Öneriler; 

*Hizmet içi eğitim programlarının öğretmenlerin ihtiyaç ve beklentilerine göre hazırlanması, 

*Hizmet içi kursların planlı ve düzenli hale getirilerek zorunlu tutulması, 

*Hizmet içi eğitimlerde yükseköğretim kurumundan destek alınması,  

*Öğretmenlerden hizmet içi eğitim ile ilgili geri dönüt alınarak programın içeriklerinde ve 

uygulamalarında güncellemeler yapılması önerilmektedir. 
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FUTBOL TAKIMI TARAFTARLARININ FANATİZM DÜZEYLERİNİN 

FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ* 

 

Mustafa Yılmaz, Abdurrahman TOPAL, Fikret ALINCAK 

 

GİRİŞ 

Spor bireyin belirli bir sistem dahilinde gerçekleştirdiği ve bireyin fiziksel aktivitesini, motor 

becerilerini, sosyal, ruhsal ve zihinsel becerilerini pozitif yönde geliştiren ve bu becerileri belirli 

bir düzen dahilinde yarıştırmayı amaçlayan toplumsal, pedagojik ve biyolojik aktiviteler 

şeklinde tanımlanmaktadır (Orkunoğlu, 1985). Spor, toplumsal yaşamın içerisinde birçok farklı 

şekillerde yer alarak, kişileri doğrudan veya dolaylı şekillerde kendisine bağımlı hale getirmiş 

ve daima toplum tarafından ilgiyle takip edilmiş bir sosyal olgudur. Spor, toplumun daimi 

zevklerini ve gereksinimlerini gidererek kendisine bağlayan ve çağımızın modern toplumları 

açısından büyük bir sosyal kurum olduğunu benimseterek toplum tarafından önemli bazı 

davranışlar, kurallar, inançlar ve simgeler ortaya koymuştur. Tüm sosyal kurumlarda olduğu 

gibi diğer sosyal kurumlar ile ciddi bir bağlantı içerisindedir (Kılcıgil, 1998). Sporun dünya 

çapında yer edinmesine katkı sağlayan futbol, insanlar için bir oyun olarak algılanmadan daha 

ziyade eğlence, otorite, güç, hüzün, mutluluk, milli gurur ve daha da önemlisi bireylerin kendini 

bulduğu, kişisel kimliklerini oluşturduğu bir dünyanın anahtarını sunmaktadır. Futbol 

kimlikleri ortaya çıkarmasının yanında başka sosyal kimliklerin mücadelesine ve bunların 

birbirleriyle etkileşim halinde bulunmasına sebep olur. (Talimciler, 2008). Çağımızın popüler 

sporlarından olan futbolun tarihi, milattan önceye kadar dayanmaktadır. Futbol birçok 

toplumda başka adlandırmalar ile milattan önceki zamanlarda oynanmıştır. Futbol yaşadığı 

toplumun düşünce ve inanç sistemleriyle etkileşim halinde olmuştur. Geçmiş çağlarda futbol, 

çoğu toplumda askeri eğitim amaçlı oynansa da, zamanla geniş halk kitlelerini kapsayan spor 

organizasyonları haline gelmiştir (Tazegül, 2017). Günümüz dünyasında futbol spor 

olgusundan çok daha fazlasını ifade etmektedir dahası yaşamın yoğun bir biçimini anımsatan 

bu oyunda, çoğuna göre hayatlarında ifade edemedikleri birçok şeyin yansıması olduğu 

söylenebilir (Talimciler, 2008). Futbolun temel taşlarından biri de seyircidir. Seyircilerin 

davranışları, karakteristik özellikleri günümüzde tartışılan konular arasındadır. Öznel 

düşüncelerden, bilimsel çalışmalara kadar öne çıkan bu fikirler arasında farklılıklar olmasına 

rağmen genel kabul edilen durum tribünlerin problemli bir hal aldığı, seyircilerin ve 

taraftarların davranış biçimlerinde istenmeyen şekillerde değişiklikler ortaya çıkardığıdır 

(Yüksel ve arkadaşları, 1998). Taraftarlık, bir konudan, bir fikirden, bir zihniyetten ya da biriyle 

aynı tarafta olma, onunla aynı yerde durmaktır. Spor taraftarlığı ise takım, sporcu, spor branşı 

ya da spor ligi gibi spor ile ilgili durumlarda hayranlık derecesinde tutkulu olma şeklinde ifade 

edilebilir (Argan ve Katırcı, 2002). Bir spor faaliyetini izlemek, olayın kısa zamanda 

unutulmasını sağlamakla beraber, son derece tutkulu olan taraftarlar ya da taraftarlık, spor 

faaliyetine, sporcuya ve takıma olan alakanın uzun zamanlı devam etmesini, zamanının önemli 

bir kısmını kendilerini takıma adamayı ve taraftarlığı hayatlarının bir bölümü gibi hissetmesi 

biçiminde tanımlar (Günay ve Tiryaki, 2003). Futbol taraftarlığı psikolojik ve sosyal 

sebeplerden ötürü meydana gelmektedir. Toplumların tümüne bakıldığında insanların birtakım 

ihtiyaçları mevcuttur. İnsanlar bu ihtiyaçları dürtü ve güdü yoluyla davranışa çevirirler ve bir 

gereksinimden dolayı ortaya çıkan doyumu elde ederler, işte takım taraftarlığının altında yatan 

sebep de budur. Kulübün kazandığı başarılar sayesinde taraftarlar kendi özel hayatlarındaki 

                                                 
* Bu makale 3. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumunda özet bildiri olarak 

sunulmuştur. 
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beklenti ve umutlarını bastırmaktadırlar (Yüksel ve arkadaşları, 1998). Takımlarına aşırı derece 

de bağlılık hisseden bireyler fanatik taraftarlar grubunda yer alır. Bu grupta bulunan taraftarlar 

karşılaşmayı dikkatli bir biçim de izliyor gibi hissedilse de aslında oyuna odaklanmazlar. Bu 

taraftarların ilgi odakları aslında tribünlerdir bunun nedeni tribünlerin bu grup için birer 

psikolojik savaş yeri olmasından kaynaklanmaktadır. Bu grupta bulunan taraftarlar için karşı 

takımın taraftar grubu tahammül edilemeyecek seviyededir (Baş, 2008). Fanatizm bir şeye aşırı 

seviyede coşku ve tutkuyla bağlanma, bireyi aşırılıklara iten körü körüne taraf tutma, taassup, 

bağnazlık, tutuculuk, gericilik, aslında bir anlamda bireyin zihinsel çözümleme yapmasını 

engelleyen bir bağlılık veya bağımlılık şeklinde ifade edilmektedir (Püsküllüoğlu, 2001). 

Fanatizm fan kelimesinden türemektedir. Kökeni İngilizce olan fan, birine veya bir topluluğa 

aşırı seviye de sevgi besleyen birey şeklinde ifade edilebilir. Fanatizm ise bireyin din, siyaset, 

spor, eğlence gibi farklı alanlarda veya konularda aşırı duygular hissetmesi ve kendisini o gruba 

ya da kişiye adamasıdır (Eker, 2010).Türkiye’de spor anlamında izleyici grubunu ifade etmek 

adına fan kelimesinden daha ziyade fanatik kelimesi kullanıldığı göze çarpmaktadır. Örneğin 

bu duruma İngiltere açısından bakıldığında futbol izleyicilerini tanımlamak için fanatik 

sözcüğünden daha ziyade fan ve holigan kelimeleri kullanılmaktadır. Olumlu ve olumsuz 

anlamları bir arada barındıran fanatiklik, bir takıma sosyal kabul dâhilinde ciddi bir tutku 

şeklinde ortaya çıkarken, barındırdığı şiddet ve uç davranışlar dolayısıyla sosyal anlamda kabul 

görmeyen bir yapıyı da meydana getirmektedir (Gürel, 2004). Futbol anlamında fanatiklik, 

karşılaşmadan galip gelmek amacıyla her durumu meşru kabul eden, sporun güzel yanlarından 

daha ziyade sonuç kısmıyla alakalı olan, destekledikleri takımlar ile alakalı olan sembolleri aşırı 

seviye de önemseyen ve bu gibi özellikleri barındıran seyirci yapısını ifade eder (Arıkan, 2007). 

YÖNTEM 

Araştırma Grubu 

Araştırmaya futbol taraftarlarının fanatiklik düzeylerini belirlemek amacıyla Gaziantep ilinin 

Şahinbey ilçesinde futbol taraftarı olan 116 kadın, 247 erkek olmak üzere toplamda 363 kişi 

katılmıştır. 

Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak birinci bölümde katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, spor 

yapma durumu, taraftarı olunan futbol takımı, taraftarı olunan takımın takibi ve tutulan takıma 

ait lisanslı ürün gibi özelliklerin yer aldığı kişisel bilgi formu kullanılmıştır. 

İkinci bölümde ise Taşmektepligil, Çankaya ve Tunç (2015) tarafından geliştirilen “Futbol 

Taraftarı Fanatiklik Ölçeği” kullanılmıştır. 13 maddeden ve 2 alt boyuttan oluşan ölçeğin 

maddeleri sırasıyla “a) Kesinlikle Katılıyorum”, “b) Katılıyorum”, “c) Katılmıyorum” ,“d) Hiç 

Katılmıyorum” şeklinde 4’lü likert tipi olarak belirlenmiştir. Ölçeğin ilk 8 maddesi “şiddete 

yönelik düşünce ve eylem eğilimi”, son 5 maddesi ise “kurumsal aidiyet” olarak 2 alt boyuttan 

oluşmaktadır. Ölçeğin puanlamasına göre en düşük puana sahip bireylerin fanatizme daha yakın 

olduğu anlamına gelmektedir. Ölçeğin iç tutarlılık kat sayısı (Cronbach's Alpha) 0.875 olarak 

bulunmuştur.  

Verilerin Analizi 

Verilerin istatistiksel analizini hesaplamak için SPSS 22 paket programı kullanılmıştır. 

Toplanan verilere normallik testi uygulanmış, yapılan normallik analizi sonucunda çarpıklık ve 

basıklık değerlerinin normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Normallik seviyesi -1,5+1,5 

değerleri arasında kabul edilmiştir (Tabachnick, Fidell ve Ulman, 2007). Araştırmada ikili 

karşılaştırmalarda bağımsız örneklem t-testi, çoklu karşılaştırmalarda ise tek yönlü varyans 

analizi(ANOVO) kullanılmıştır.  
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BULGULAR 

Tablo 1. Normallik Tablosu 
Faktör N Min. Max. X̄ SS Skewness Kurtosis 

Şiddete Yönelik Düşünce ve 

Eylem Eğilimi 

363 
1,00 4,00 2,8478 ,72631 

-,509 -,311 

Kurumsal Aidiyet 363 1,00 4,00 3,2044 ,62858 -,926 ,678 

Verilen normallik tablosu incelendiğinde futbol taraftarı fanatiklik ölçeğinin(FTFÖ) şiddete 

yönelik düşünce ve eylem eğilimi ile kurumsal aidiyet alt boyutlarının çarpılık ve basıklık 

değerleri incelendiğinde -1,5+1,5 arasında normal dağılım gösterebileceği belirlenmiştir.  

Tablo 2. Katılımcıların Cinsiyet Değişkenine Göre t-testi Sonuçları 
Faktör Cinsiyet N X̄ SS t p 

Şiddete Yönelik Düşünce ve Eylem Eğilimi Kadın 116 3,0356 ,54319 
3,891 

,000 

Erkek 247 2,7596 ,78353 

Kurumsal Aidiyet Kadın 116 3,3466 ,48300 
3,359 

,001 

Erkek 247 3,1377 ,67703 

p<0,05 

Katılımcıların futbol taraftarı fanatiklik ölçeği alt boyutlarının cinsiyet değişkeni açısından t-

testi sonuçları incelendiğinde; şiddete yönelik düşünce ve eylem eğilimi ile kurumsal aidiyet 

alt boyutlarında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Bu farklılığa göre erkeklerin 

ortalamalarının kadınların ortalamalarına göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin 

puanlamasına göre en düşük puana sahip olan bireyler fanatizme daha yatkındır. 

Tablo 3. Katılımcıların Yaş Değişkenine Göre Anova Analizi Sonuçları 
Faktör  Yaş N X̄ SS F p Fark 

Şiddete Yönelik Düşünce ve Eylem Eğilimi A 18-23 yaş 172 2,6308 ,72910 

13,148 ,000 

A<B 

A<C 

A<D 

C<D 

B 24-29 yaş 79 2,9320 ,74807 

C 30-35 yaş 60 3,0021 ,62796 

D 36 yaş ve üstü 52 3,2596 ,52850 

Kurumsal Aidiyet A 18-23 yaş 172 3,0198 ,65558 

12,524 ,000 

A<B 

A<C 

A<D 

B 24-29 yaş 79 3,2658 ,58241 

C 30-35 yaş 60 3,3600 ,53590 

D 36 yaş ve üstü 52 3,5423 ,49679 

p<0,05 

Katılımcıların futbol taraftarı fanatiklik ölçeğinden elde ettikleri puanların yaş değişkenine göre 

tek yönlü varyans analizi(anova) sonuçları incelendiğinde; şiddete yönelik düşünce ve eylem 

eğilimi ile kurumsal aidiyet alt boyutlarında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Bu farklılığın 

hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla post hoc(tamhane’s 12) testi yapılmış, 

şiddete yönelik düşünce ve eylem eğilimi ile kurumsal aidiyet alt boyutlarında 18-23 yaş 

arasındaki katılımcılar ile 24-29 yaş, 30-35 yaş, 36 yaş ve üstü katılımcılar arasında 

farklılaşmanın olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda şiddete yönelik düşünce ve eylem eğilimi 

alt boyutunda 30-35 yaş ile 36 yaş ve üstü katılımcılar arasında farklılaşmanın olduğu 

görülmüştür. 

Tablo 4. Katılımcıların Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre Anova Analizi Sonuçları 
Faktör  Eğitim Düzeyi N X̄ SS F p Fark 

Şiddete Yönelik Düşünce ve Eylem 

Eğilimi 

A Lise 98 2,4528 ,76141 

16,195 ,000 

A<B 

A<C 

A<D 
B Ön lisans 43 2,8169 ,65315 

C Lisans 193 3,0162 ,65710 

D Lisansüstü 29 3,1078 ,63098 

Kurumsal Aidiyet A Lise 98 2,9082 ,69054 

12,040 ,000 

A<B 

A<C 

A<D 

B Ön lisans 43 3,1907 ,56223 

C Lisans 193 3,3192 ,57236 

D Lisansüstü 29 3,4621 ,51852 
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p<0,05 

Katılımcıların futbol taraftarı fanatiklik ölçeğinden elde ettikleri puanların eğitim düzeyi 

değişkenine göre tek yönlü varyans analizi(anova) sonuçları incelendiğinde; şiddete yönelik 

düşünce ve eylem eğilimi ile kurumsal aidiyet alt boyutlarında anlamlı bir farklılık tespit 

edilmiştir. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla post hoc(LSD) 

testi yapılmış, şiddete yönelik düşünce ve eylem eğilimi alt boyutunda lise düzeyindeki 

katılımcılar ile önlisans, lisans, lisansüstü katılımcılar arasında farklılaşmanın olduğu 

belirlenmiştir. Kurumsal aidiyet alt boyutunda ise lise düzeyindeki katılımcılar ile lisans ve 

lisansüstü katılımcılar arasında farklılaşmanın olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 5. Katılımcıların Spor Yapma Durumu Değişkenine Göre Anova Sonuçları 

Faktör  Spor Yapma N X̄ SS F p Fark 

Şiddete Yönelik 

Düşünce ve Eylem 

Eğilimi 

A Hareketsiz yaşam tarzı 52 3,1226 ,68308 4,806 ,010 A>B 

A>C B Haftada bir gün yapılan sportif faaliyet  194 2,7906 ,78226 

C Düzenli olarak yapılan sportif faaliyet 117 2,8205 ,61880 

Kurumsal Aidiyet A Hareketsiz yaşam tarzı 52 3,3731 ,63620 2,965 ,055  

B Haftada bir gün yapılan sportif faaliyet  194 3,1381 ,67792 

C Düzenli olarak yapılan sportif faaliyet 117 3,2393 ,51878 

p<0,05 

Katılımcıların futbol taraftarı fanatiklik ölçeğinden elde ettikleri puanların spor yapma durumu 

değişkenine göre tek yönlü varyans analizi(anova) sonuçları incelendiğinde; şiddete yönelik 

düşünce ve eylem eğilimi alt boyutunda anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Bu farklılığın 

hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla post hoc(tamhane’s 12) testi yapılmış, 

hareketsiz yaşam tarzına sahip katılımcılar ile haftada bir gün sportif faaliyet yapan katılımcılar 

ve düzenli olarak sportif faaliyet gerçekleştiren katılımcılar arasında olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 6. Katılımcıların Taraftarı Oldukları Futbol Takımına Göre Anova Sonuçları 
Faktör  Takım N X̄ SS F p Fark 

Şiddete Yönelik Düşünce ve Eylem 

Eğilimi 

A Fenerbahçe 108 3,0104 ,57552 

7,047 ,000 

A>D 

B>D 

C>D 
B Galatasaray 152 2,8166 ,71727 

C Beşiktaş 54 3,0116 ,64165 

D Gaziantep FK 49 2,4056 ,93525 

Kurumsal Aidiyet A Fenerbahçe 108 3,3222 ,47583 

3,706 ,013 

A>D 

B Galatasaray 152 3,1855 ,62745 

C Beşiktaş 54 3,2815 ,55832 

D Gaziantep FK 49 2,9184 ,87742 

p<0,05 

Katılımcıların futbol taraftarı fanatiklik ölçeğinden elde ettikleri puanların taraftarı oldukları 

futbol takımı değişkenine göre tek yönlü varyans analizi(anova) sonuçları incelendiğinde; 

şiddete yönelik düşünce ve eylem eğilimi ile kurumsal aidiyet alt boyutlarında anlamlı bir 

farklılık tespit edilmiştir. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla 

post hoc(tamhane’s 12) testi yapılmış, şiddete yönelik düşünce ve eylem eğilimi alt boyutunda 

Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş arasında farklılık olduğu belirlenmiştir. 

Kurumsal aidiyet alt boyutunda ise Fenebahçe ile Gaziantep FK arasında farklılık olduğu 

görülmüştür. 
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Tablo 7. Katılımcıların Takım Takibi Değişkenine Göre Anova Sonuçları 

Faktör  Takım Takibi N X̄ SS F p Fark 

Şiddete Yönelik Düşünce ve Eylem 

Eğilimi 

A Düzenli takip 145 2,3302 ,69545 114,650 ,000 A<B 

A<C 

B<C 
B Ara sıra 144 3,0347 ,47292 

C Takip etmem 74 3,4983 ,44012 

Kurumsal Aidiyet A Düzenli takip 145 2,8510 ,67568 55,316 ,000 A<B 

A<C 

B<C 

B Ara sıra 144 3,3417 ,46100 

C Takip etmem 74 3,6297 ,41701 

p<0,05 

Katılımcıların futbol taraftarı fanatiklik ölçeğinden elde ettikleri puanların takım takibi 

değişkenine göre tek yönlü varyans analizi(anova) sonuçları incelendiğinde; şiddete yönelik 

düşünce ve eylem eğilimi ile kurumsal aidiyet alt boyutlarında anlamlı bir farklılık tespit 

edilmiştir. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla post 

hoc(tamhane’s 12) testi yapılmış, her iki alt boyutta düzenli takip eden katılımcılar ile ara sıra 

takip eden katılımcılar arasında farklılaşmanın olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda her iki alt 

boyutta ara sıra takip eden katılımcılar ile takip etmeyen katılımcılar arasında da anlamlı bir 

farklılık olduğu görüşmüştür. 

Tablo 8. Katılımcıların Takımına Ait Lisanslı Ürün Değişkenine Göre t-testi Sonuçları 
Faktör Lisanslı Ürün N X̄ SS t p 

Şiddete Yönelik Düşünce ve Eylem Eğilimi Evet 168 2,4501 ,70832 
-11,020 

,000 

Hayır 195 3,1904 ,54550 

Kurumsal Aidiyet Evet 168 2,9071 ,64181 
-9,117 

,001 

Hayır 195 3,4605 ,49014 

p<0,05 

Katılımcıların futbol taraftarı fanatiklik ölçeği alt boyutlarının lisanlı ürün değişkeni açısından 

t-testi sonuçları incelendiğinde; şiddete yönelik düşünce ve eylem eğilimi ile kurumsal aidiyet 

alt boyutlarında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Bu farklılığa göre lisanslı ürünü olan 

katılımcıların ortalamalarının daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin puanlamasına göre 

en düşük puana sahip olan bireyler fanatizme daha yatkındır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Futbol taraftarlarının fanatizm seviyelerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada analiz 

sonuçları yorumlanmış, benzerlik ve farklılık gösteren çalışmalarla birlikte tartışılmıştır.  

Tablo 2’ye göre araştırma grubunun cinsiyet değişkeni açısından sonuçları incelendiğinde; 

şiddete yönelik düşünce ve eylem eğilimi ile kurumsal aidiyet alt boyutlarında anlamlı bir 

farklılık belirlenmiştir. Katılımcıların ortalama puanlarına göre fanatiklik seviyelerine 

bakıldığında erkek katılımcıların fanatiklik seviyelerinin her iki alt boyutta da kadın 

katılımcılara göre daha yüksek olduğu görülmüştür.  Bu araştırmadaki erkek katılımcıların; 

kadın katılımcılardan şiddete yönelik düşüncelerinin daha yüksek olması, araştırma genelinde 

genç katılımcıların yoğunluğu ve erkek taraftarların daha şiddete meyilli düşünceye sahip 

olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Aynı zamanda erkek taraftarların kurumsal aidiyet 

duygusunun daha yüksek olması; taraftarı oldukları takıma ait bir ürünün kullanması veya 

müsabaka esnasında tribün ile bütünleşme düzeylerinden daha yüksek olmasından 

kaynaklandığı şeklinde yorumlanabilir. Alanyazın incelendiğinde çalışmamızla paralellik 

gösteren araştırmaların olduğu görülmektedir. Yıldız ve Açak (2018) tarafından yapılan lise 

öğrencileri üzerindeki araştırmada, katılımcıların cinsiyet değişkeni bakımından şiddete 

yönelik düşünce ve eylem eğilimi alt boyutunda çalışmamızı destekler nitelikte sonuçlara 

ulaşılmıştır. 

Tablo 3’e göre araştırmaya katılan grubun yaş değişkeni bakımından sonuçları incelendiğinde; 

şiddete yönelik düşünce ve eylem eğitimi ile kurumsal aidiyet alt boyutlarında gruplar arası 
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anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların ortalama puanlarına bakıldığında 

her iki alt boyutta da 18-23 yaş arası katılımcıların fanatiklik seviyelerinin daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Nitekim yaş seviyesi arttıkça şiddet, saldırganlık, fanatizm gibi duyguların daha 

düşük düzeyde olması, yaş seviyesi azaldıkça fanatizm seviyesinin artması beklenmektedir. 

Yapılan bu çalışma 18-23 yaş arası katılımcıların kendilerinden büyük katılımcılara göre daha 

fanatik olduğunu ortaya koymaktadır. Alanyazın incelendiğinde Doğaner ve ark. (2021) 

tarafından yapılan futbol taraftarları üzerindeki araştırmada; katılımcıların yaş değişkeni 

bakımından farklılık göstermesi, aynı zamanda küçük yaş grubundaki tarafların yüksek 

fanatizm seviyesine sahip olması çalışmamızla paralellik göstermektedir. Alanyazın 

incelendiğinde çalışmamızı destekleyen bir diğer araştırma İlk ve ark. (2020) tarafından 

yapılmıştır. Bu araştırmada şiddete yönelik düşünce eğilimi ile kurumsal aidiyet alt 

boyutlarında küçük yaş gruplarındaki katılımcıların seviyelerinin diğerlerine göre daha yüksek 

olduğu görülmektedir.   

Tablo 4’e göre araştırmaya katılan grubun eğitim düzeyi bakımından sonuçları incelendiğinde; 

şiddete yönelik düşünce ve eylem eğitimi ile kurumsal aidiyet alt boyutlarında gruplar arası 

anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Grupların ortalama puanlarına bakıldığında her iki 

alt boyutta da lise katılımcıların fanatiklik seviyeleri daha yüksek bulunmuştur. Genel olarak 

bakıldığında eğitim seviyesi yükseldikçe şiddet ve saldırganlık düzeyinin düşmesi 

beklenmektedir. Yapılan bu çalışmanın sonuçları bu düşünceyle paralellik göstermiştir. 

Alanyazın incelendiğinde Koçer (2012) tarafından şiddet ve holiganizm eğilimlerinin 

belirlenmesi amacıyla futbol derneklerine üye olan katılımcılar üzerine yapılan çalışmada; 

eğitim seviyesi değişkeninde anlamlı bir farklılık bulunduğu, en yüksek seviyeye sahip grubun 

lise düzeyindeki katılımcılar olduğu görülmektedir. Eğitim seviyesi değişkeni bakımından 

anlamlı farklılığın çıkmadığı çalışmalar da mevcuttur. Açak ve ark. (2018) tarafından yapılan 

futbol taraftarları üzerindeki araştırmada; katılımcıların eğitim seviyesine değişkenine göre 

anlamlı bir farklılığın olmadığı belirtilmiştir.  

Tablo 5’e göre araştırmaya katılan grubun spor yapma durumu değişkeni bakımından sonuçları 

incelendiğinde; şiddete yönelik düşünce ve eylem eğilimi alt boyutunda anlamlı bir 

farklılaşmanın olduğu tespit edilmiştir. Haftada bir gün sportif faaliyette bulunan katılımcıların 

fanatiklik seviyeleri, düzenli olarak sportif faaliyet yapan ve hareketsiz yaşam tarzını 

benimseyen katılımcılara göre daha yüksek bulunmuştur. Bu durumun nedeni olarak bireylerin 

genel olarak sportif faaliyet içinde olmaları veya bulunduğu ortamda sportif konuların daha 

fazla konuşulmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Topal ve ark. (2021) tarafından yapılan 

lise ve üniversite öğrencileri üzerindeki araştırmada; spor yapan ve yapmayan katılımcılar 

arasında anlamlı bir farklılık bulunduğu görülmüştür.  

Tablo 6’ya göre katılımcıların taraftarı oldukları futbol takımı değişkeni bakımından sonuçları 

incelendiğinde; şiddete yönelik düşünce ve eylem eğitimi ile kurumsal aidiyet alt boyutlarında 

gruplar arası anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Grupların ortalama puanlarına 

bakıldığında her iki alt boyutta da Gaziantep FK taraftarlarının fanatiklik seviyeleri daha yüksek 

bulunmuştur. Bu durumun nedeni olarak Gaziantep FK futbol takımı taraftarlarının şiddet, 

saldırganlık ve fanatizm seviyelerinin yüksek olması, aynı zamanda takımlarının maçlarını 

izlemek, takım sembolünü gösteren bir ürünle maça gitmek gibi kurumsal aidiyet duygularının 

daha yüksek olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Alanyazın incelendiğinde 

çalışmamızı destekler nitelikte araştırmalar mevcuttur. Kurak (2019) tarafından lise öğrencileri 

üzerinde yapılan araştırmada futbol takımı taraftarları arasında anlamlı farklılık bulunması 

çalışmamızı destekler niteliktedir. Futbol takımı değişkenine göre anlamlı farklılık çıkmayan 

araştırmalar da mevcuttur. Tanyeri (2019) tarafından üniversite öğrencileri üzerinde yapılan 

çalışmada; futbol takımı değişkeninde anlamlı bir farklılık bulunmadığı ifade edilmiştir.  
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Tablo 7’ye göre katılımcıların taraftarı oldukları futbol takımını takip etme değişkeni 

bakımından sonuçlar incelendiğinde; şiddete yönelik düşünce ve eylem eğitimi ile kurumsal 

aidiyet alt boyutlarında gruplar arası anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Grupların her 

iki alt boyutta da ortalama puanlarına bakıldığında; taraftarı olduğu takımı düzenli takip eden 

katılımcıların fanatiklik seviyeleri, ara sıra takip eden ve takip etmeyen katılımcılardan daha 

yüksek bulunmuştur. Bu durumun nedeni olarak futbol müsabakalara katılan taraftarların 

zaman içerisinde rakip taraftarlara katlanabilme ve fair play seviyelerinin azalması, düzenli 

olarak takip edilmesi durumunda şiddet ve saldırganlık seviyesine dönüşmesinden 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Genel bir sonuç olarak taraftarı olduğu takımı düzenli takip 

eden bireylerin şiddet eğilimi ve kurumsal aidiyet duygusu, hiç takip etmeyen ve ara sıra takip 

eden katılımcılara göre daha yüksek seviyede olduğunu gösteren araştırmalar mevcuttur 

(Tanyeri 2019; İlk ve ark. 2020). Bu araştırmalar çalışmamızla paralellik göstermektedir.  

Tablo 8’e göre taraftarı olunan takıma ait lisanslı ürün değişkeni bakımından sonuçlar 

incelendiğinde; şiddete yönelik düşünce ve eylem eğitimi ile kurumsal aidiyet alt boyutlarında 

anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlardan; lisanslı bir ürüne sahip olan 

taraftarın müsabaka esnasında saldırgan tavırlara sahip olduğu, aynı zamanda kendi takımı için 

edilen tezahüratlara eşlik eden veya taraftarı olduğu takımın maçını izlemek için stadyuma 

giden katılımcıların kurumsal aidiyet duygusu yüksek olduğu sonucuna ulaşılabilir. Alanyazın 

incelendiğinde Kurak (2019) tarafından lise öğrencileri üzerinde yapılan araştırmada; 

katılımcıların lisanslı ürün değişkenine göre şiddete yönelik düşünce eğilimi ve kurumsal 

aidiyet alt boyutlarında anlamlı farklılık çıkması çalışmamızı destekler niteliktedir. 

Sonuç olarak futbol taraftarlarının fanatiklik düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan bu 

araştırmada katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, spor yapma durumu, taraftarı olduğu 

futbol takımı, futbol takımını takip etme ve takıma ait lisanslı ürüne sahip olma değişkenlerine 

göre anlamlı farklılaşmanın olduğu görülmüştür. Bu farklılıklar benzer ve farklı olan 

çalışmalarla desteklenmiştir. Yapılacak olan ileriki çalışmalarda özellikle lise yaş grupları 

üzerinde daha farklı değişken ve daha fazla katılımcıya ulaşılarak çalışmaların yapılması 

önerilmektedir.  
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INTRODUCTION 

Educational games are an important teaching technique for both students and teachers to make 

the teaching process more efficient and to reach the targeted gains. From the student's point of 

view, educational games are an important teaching technique that saves the lesson from 

monotony, increases the student's attention and motivation level, provides the student with the 

opportunity to learn by doing and experiencing, as well as contributing to permanent learning, 

providing important opportunities such as learning while having fun - having fun while 

learning, thus increasing the duration of the lesson. . From the teacher's point of view, 

educational games offer important opportunities such as easily addressing different intelligence 

areas of students with different game types, evaluating individual differences, actively 

involving the student in the lesson, and teaching by having fun with the students in the teaching 

process. 

Physical education and games; child giving direction is the most important factor in the 

adoption of correct behavior patterns in social life (Ayan et al., 2015; Alıncak and 

Tuzcuoğulları, 2016; Esentaş et al., 2018). Play has an important place as a tool for the child to 

make sense of the world, communicate with others and express himself. In the process of 

playing the game, language and mental skills are used together. This situation makes significant 

contributions to the development of language skills (Tuzcuogulları et al.,2017; Güneş, 2015). 

The game; It is the individual and group behaviors of individuals of all ages, which occur 

voluntarily, based on certain rules, which occur in their own inner world and enable the 

development of physical, moral and social personality abilities arising from the instinct of 

movement (Yaylacı, 1999). In addition, the game teaching method facilitates the process of first 

reading and writing teaching. It is also important for the student to relax and get away from the 

stressful environment and violence. Games make the initial literacy process interesting for 

students. In addition, it increases student motivation and contributes to student learning through 

action and experience (Babayiğit & Gültekin, 2019; Karademir et al., 2019). In the studies of 

Yıkılmaz and Turak (2018), Yıkılmaz, (2018), Alıncak, Doğan and Abakay (2016), the most 

common problems faced by physical education teachers; They stated that physical 

environmental conditions are insufficient and equipment. 

Play, which is the essence of the child, is a concept as old and rooted as the history of humanity. 

It was born as a result of the developmental characteristics of the child and has been transmitted 

through generations and cultures (Akandere, 2013). Until today, many researchers, writers and 

scientists have thought about the concept of game, conducted research and produced many 

resources. The only fact that the scientific and technological developments experienced cannot 

change is the positive effect of the concept of play on the development of the child (Altunay, 

2004). Ayan et al., (2017) have found that individuals who participate in physical education 

and / or physical activities regularly have higher emotional intelligence levels.  

Play is an important tool that can popularize sports in society. Sports can also be reduced to 

various segments of society with its flexible, relaxing, entertaining and diverse features of the 

game. Therefore, it allows large masses to evaluate their free time. The game develops from 

simple and individual games to more lively complex and social activities with the development 
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of the organism (İnal, 2003). Play is one of the most basic needs of the child, it is the living 

space that he creates within himself, and it is one of the biggest supporters of his development. 

In the development process that starts with birth, the child begins to discover himself, his 

environment and the world through play, and learns certain behaviors and skills (Çoban & 

Nacar, 2013). 

One of the alternative teaching techniques that can be used within the framework of new 

approaches in today's education system, which has changed in terms of quality, purpose and 

function, is educational games. Educational games have multiple definitions. This is due to the 

fact that the technique can be adapted to different situations. In general, it is possible to define 

the educational game as a technique that bases its main goal on students' interaction, 

communication and cooperation, and creates environments that can affect students in all areas 

of development without separating them physically, emotionally or mentally (Guven & 

Özerbaş, 2016; Özer, Gürkan & Ramazanoğlu, 2006). Educational games can also be 

considered as activities that aim to learn by doing and experience as a principle, that are based 

on certain place-time and rules, that are based on students' skills, attention and intelligence 

(Güneş, 2014; Sarı, 2011; Özdenk, 2007).  

The effect of educational games is extremely important in terms of content and application. The 

game should not be used as a goal, but as a tool in the realization process of teaching. Therefore, 

teachers should be extremely careful while designing and implementing educational games and 

should be able to manage this process meticulously. The games designed should be simple 

enough to be understood by all students in a classroom, be simple enough for each student in 

the classroom to actively participate in the game, and should be interesting. At the same time, 

a competitive environment should be created in the game and students should be able to stay 

active in the game. While applying the game, the teacher should be able to keep the game under 

control and organize the game environment by guiding the students (Demirel, 2012). 

Educational game practices have a positive effect on the physical development of the child, 

along with strength, quickness, endurance, flexibility, mobility and skill. It is a physical gain 

obtained by the child while playing. Children are individuals who do and role play during the 

game. Game child's memory retention, naming, matching and classification abilities (Aral, 

Gürsay, & Köksal, 2000). Each student has different characteristics. It would not be right to 

expect everyone to understand and assimilate knowledge, skills or attitudes with a single 

method (Öztürk, 2006). For this reason, it has created the necessity of designing the education 

program by taking into account individual differences (Köstüklü, 2001). 

Educational Games Technique; It is a teaching technique that ensures the reinforcement of the 

learned information and the repetition of it in a more comfortable environment. Games are 

activities that develop individuals' physical and mental abilities, make life enjoyable, and 

develop artistic and aesthetic qualities and skills. Thanks to the game, teaching becomes more 

permanent and enjoyable. When choosing educational games; It is necessary to pay attention to 

the fact that it is in a quality that will bring the target behaviors to the students, that it is suitable 

for the age and gender of the students, that it can be applied in the classroom environment, that 

it is easily understood and applied by the students, that it does not take much time, that the 

students gain desired behaviors, that the students enjoy and have fun. Educational Games 

Technique accelerates learning, arouses interest, motivates, reduces forgetting, and encourages 

active participation (Erçetin, 2007). 

The educational game method is a technique created as a result of these effects in the child's 

life (Gürer & Arslan, 2017). Considering the primary school age group students, the fact that 

the child is very fond of the game, which is a natural result of his development, and that it is a 

very useful activity in terms of development, revealed the use of the game for a purpose in 
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education (Erkan, 2019). In teaching with educational games, the student's being at the forefront 

and his involvement in teaching, his participation in the process with all his senses realizes 

learning by doing and ensures permanence (Torun & Duran, 2011). The findings of Koka 

(2018) and Pehlivan (2016) researches conducted with play and children to date also reveal the 

benefits of play in the development of the child. 

As can be understood from the definitions above, educational games cover an important part of 

children's lives (Schumann, 2004). In today's research, it is possible to come across studies that 

include the use of educational games in the teaching process (Akcanca, 2017; Chen, 2014; de-

Marcos, Garcia-Lopez, & Garcia-Cabot, 2016; Kaya & Elgün, 2015; Kırbaş & Koparan Girgin, 

2018; Moreno- Ger et al., 2008). Educational games are used at all levels, from pre-school to 

undergraduate and even graduate education. This the reason for this situation is that besides the 

fact that educational games make the teaching process fun and enable students to learn easily; 

the ability to think differently, the development of creative thinking, peer communication and 

close relationships, competition between friendships, acceptance and exclusion can be easily 

observed during the game (Bayat, Kılıçarslan, & Şentürk, 2014; Coşkun, Akarsu, & Kariper, 

2012; Demir, 2012; Gülsoy and Uçgun, 2013; Hromek & Roffey, 2009; Korucu & Kurtlu, 2016; 

Lou, Abrami & d'Apollonia, 2001; Pivec & Kearney, 2007; Savaş & Gülüm, 2014; Torun, 

2011; Wang, 2010). 

In order to achieve all of the objectives in the teaching process, the activities in the classroom 

must be appropriate for the level of knowledge, interests and expectations of the students and 

meet the needs (Gömleksiz, 2005). As a result, it is understood that games that facilitate learning 

and remembering (Diana, 2010) and also create a comfortable and fun atmosphere in the 

classroom also increase students' motivation levels and create environments where they can 

easily express their thoughts and ideas. In addition, it is stated that students can establish real 

and flexible communication with games that bring real life to the classroom environment (Sari, 

2011; Ersöz, 2000). 

Although it contains content for many areas of daily life, educational games come into play at 

the points where students have difficulties in reaching the goal of the lesson, as in every lesson, 

and easy and permanent learning can be achieved by concretizing the lesson (Pehlivan, 2016). 

The aim of this research is to examine the views of social studies teachers about educational 

games. In the literature review, it was observed that there are limited number of studies 

conducted in this field in our country. 

In this context, answers to the following questions were sought. 

1.What is an educational game? 

2. What are your views on educational games? 

3.Do you use educational games in your social studies lesson? 

4. Should educational games be used in the social studies lesson? 

5.Do you consider yourself sufficient in playing educational games? 

6. What are the benefits of educational games? 

METHOD 

Qualitative research is defined as research in which qualitative data collection methods such as 

observation, interview and document analysis are used, and a qualitative process is followed to 

reveal perceptions and events in a natural environment in a realistic and holistic way (Yıldırım 

and Şimşek, 2013:46). The research design is Phenomenology, one of the qualitative research 

designs. The phenomenology pattern focuses on phenomena that we are aware of but do not 
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have an in-depth and detailed understanding of. In the research, the interview method was used 

as it would be effective in obtaining more detailed and detailed information about the views, 

approaches and comments of the social studies teachers about the educational games (Yıldırım 

& Şimşek, 2013:148). 

Research Group 

In the study, the views of social studies teachers on educational games were examined. For this 

purpose, the study group of the research consists of social studies teachers working in Gaziantep 

Provincial Directorate of National Education. Maximum variation sampling, which is one of 

the purposive sampling methods, was used in the selection of the study group. The data about 

the research group are given in Table 1. 

Table 1: Personal Characteristics of the Research Group (n= 20) 
Variables Groups n % 

Gender 

 

Male 12  60 

Woman 8 40 

Place of Duty 

 

Provincial center 14 70 

District 6 30 

Education Licence 17 85 

Graduate 3 15 

 

 

Professional Seniority Year 

1-5 Years 2 10 

6-10 Years 8 40 

11-15 Years 5 25 

16-20 Years 3 15 

20 Years and above 2 10 

When Table 1 is examined, 60% of the participants are male social studies teachers and 40% 

are female social studies teachers. Accordingly, the majority of the participants are male 

teachers. When we examine the place where the participants work; 85% of the participants are 

undergraduate graduates and 15% are graduate graduates. It is seen that the majority of the 

participants have a bachelor's degree. 10% of the participants had a professional period of 1 to 

5 years, 40% of them had a professional period of 6 to 10 years, 25% of them had a professional 

period of 11 to 15 years, 15% of them were 16-20 years old. It is seen that 10% of them have 

professional durations between 20 years and above. While the density of the social studies 

teachers is 11, 15 and 16-20 years, the least density is; It consists of social studies teachers who 

have professional periods of 1-5 years and 20 years or more. 

Preparation and Application of the Open-Ended Questionnaire 

In the study, a semi-structured interview form consisting of 6 items was used to collect 

qualitative data. Through the interview technique, which is frequently used in qualitative 

research, the researcher tries to understand unobservable situations such as attitudes, 

experiences, intentions, thoughts, mental perceptions, comments and reactions (Yıldırım & 

Şimşek, 2013:148). In order to develop the interview form, a comprehensive literature review 

was conducted and the interview form was prepared. While preparing the semi-structured 

interview form used as a data collection tool, a field survey was first conducted by the researcher 

and a semi-structured interview form question pool was created with questions that could be 

asked to social studies teachers about the subject. Then, the questions created by three experts 

were examined and the semi-structured interview form was finalized. None of the participants 

included in the study were compelled to participate in the research, and the principle of 

confidentiality was meticulously complied with during the application and collection of the 

questionnaires. Considering that sufficient and realistic data about the interview questions 

would be obtained, the interviews were recorded. The interviews lasted between 15-25 minutes. 
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The purpose of recruiting participants from different schools is to reach different views and 

approaches. 

Analysis of Data 

The data obtained from the interview form used in the research were recorded with a voice 

recorder. Then, qualitative data were analyzed by content analysis method. Content analysis 

technique, which is frequently used, was used in the analysis of the data obtained from the 

questions in the interview form (Yıldırım and Şimşek, 2013: 259). 

The steps followed are as follows; 

 Collection of research data 

 Coding of data 

 Creation of themes 

 Organizing data according to codes and themes 

 Interpretation of the findings 

FINDINGS AND COMMENT 

In this section, there are findings related to the data obtained after the interviews with the 

working group. 

Table 2. Distribution of social studies teachers' views on the question of what is an educational 

game. 
Themes n % 

It's fun 16 16 

Need 16 16 

Happiness is 16 16 

It's a dream world 14 14 

Learning by doing and experiencing 13 13 

The most effective way of teaching 13 13 

It is a teaching tool 12 12 

Total 100 100 

In Table 2, when the opinions of the social studies teachers participating in the research on the 

question of what is an educational game are examined, the majority of them are 16%; it is fun, 

necessity and happiness. 14% of the participants stated that the educational game is a fantasy 

world, 13% said that the educational game; He stated that learning by doing and experiencing 

is the most effective way of teaching. In addition, some of the social studies teachers 

participating in the research, educational game; They stated that it is a teaching tool. 

Table 3. Distribution of social studies teachers' views on educational games. 
Themes n % 

Making the lesson effective 14 20 

Learning becomes more permanent 13 18.6 

Learning is easy and fast 13 18.6 

Ensuring that the student obeys the rules 11 15.8 

Lesson becomes more fun 10 14.2 

Rescuing the lesson from monotony 9 12.8 

Total 70 100 

In Table 3, when the views of the social studies teachers participating in the research on 

educational games are examined 20% of them stated that the lesson is efficient, 18.6% of them 

stated that learning is more permanent and learning is easy and fast. In addition, some of the 
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social studies teachers who participated in the research stated that 15.8% of them made the 

students obey the rules, 14.2% of them stated that the lesson was more fun, and 12.8% of them 

stated that the lesson was saved from monotony. 

Table 4. Distribution of social studies teachers' views on the question "Do you use educational 

games in lessons?" 
Themes N % 

Yes 14 70 

Sometimes 4 20 

No 2 10 

Total 20 100 

In Table 4, when the use of educational games in the lessons of the social studies teachers 

participating in the research is examined the majority, 70% stated that they use educational 

games. In addition, 20% of the social studies teachers in the study stated that they sometimes 

used educational games in the lessons, while 2 teachers did not use them at all.  

Table 5. Distribution of social studies teachers' views on the question of whether educational 

games should be used in the lesson. 
Themes N % 

Must be used 14 30.5 

It should be used according to the subject. 12 26.1 

Should be used according to class size 10 21.8 

Should be used according to student level 8 17.3 

Should not be used 2 4.3 

Total 44 100 

In Table 5, when the opinions of the social studies teachers participating in the research on the 

question of whether educational games should be used in the lesson, 30.5% stated that it should 

be used, 26.1% stated that it should be used according to the subject, and 21.8% stated that it 

should be used according to the class size. In addition, some participants; 17.3% stated that it 

should be used according to the level of the student, and 2 participants stated that it should not 

be used.     

Table 6. Distribution of social studies teachers' views on whether they consider themselves 

competent in playing educational games. 
Themes N % 

I see enough 16 66.6 

In-service training can be provided 8 33.4 

Total 24 100 

When the views of the social studies teachers participating in the research on whether they 

consider themselves competent in playing educational games in Table 6, the majority of them 

stated that they are sufficient, 66.6%. In addition, the social studies teachers who participated 

in the research stated that in-service training should be provided on the playing of educational 

games. 

Table 7. Distribution of social studies teachers' views on the benefits of educational games. 
Themes N % 

Learning is permanent 16 10 

Learning is fast 16 10 

Increases student motivation 15 9.4 

Lesson becomes more efficient 15 9.4 

Learning is having fun 14 8.6 

Student is happier 14 8.6 
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Student socializing 14 8.6 

Increases student self-confidence 14 8.6 

The student's thinking and creativity skills increase 12 7.4 

The student's helping and sharing features increase 11 6.8 

Collaboration between students is increasing 10 6.3 

Classroom management is provided more effectively 10 6.3 

Total 161 100 

In Table 7, when the views of the social studies teachers participating in the research on the 

benefits of educational games are examined, 10% stated that learning is permanent and learning 

is fast, while 9.4% stated that the motivation of the students increased and the lesson was more 

productive. In addition, 8.6% of the participants stated that learning is fun, the student is 

happier, the student becomes socialized and his self-confidence increases. In addition, regarding 

the benefits of educational games, social studies teachers participating in the research; students' 

thinking and creativity skills increase, the student's helping and sharing characteristics increase, 

cooperation among students increases and classroom management is provided more effectively.   

DISCUSSION AND CONCLUSION 

In this part of the research, the results obtained depending on the findings obtained with the aim 

of examining the views on social studies educational games are given. 

When the opinions of the social studies teachers participating in the research on the question of 

what is an educational game are examined, 16% of the majority of them say educational game; 

entertainment, need and happiness. In addition, social studies teachers participating in the 

research; They stated that it is a dream world, that it is learning by doing and living, that it is 

the most effective way of teaching and that it is a teaching tool. From this point of view, the 

game of social studies teachers in general; We can say that life and education process are 

important elements in many aspects. 

Games will be beneficial in terms of making sense of the environment in which the student 

lives and problem solving skills, as they offer the student the opportunity to learn by doing and 

experience and tend to explore the child (Akandere, 2013). Koka (2018), on the other hand, in 

his study examining the effect of computer-assisted educational games used in the Social 

Studies course on the success of the students, stated that educational computer games have a 

significant effect on increasing the academic success and permanence of students' knowledge, 

as a result of the research conducted on two groups, the experimental and the control group. 

Özer et al. (2006), Koçyiğit et al. (2007) and Gedik (2017) mentioned in their studies that 

educational games enable students to learn effectively, permanently and in a fun way. Studies 

stating that educational games have a positive effect on academic achievement also show 

parallelism with the results of the research (Coşkun, 2012; Yazıcıoğlu, 2017, Akın & Aıcı, 

2015). 

In the study of Gürsoy and Arslan (2011); The most important factor that prevents forgetting 

while learning a foreign language is the use of what has been learned and especially meeting 

the daily needs of the language learner. They stated that the use of what was learned in the game 

would attract the attention of the students. In Uğurel and Moralı's (2008) study; It has been 

stated that the game is an effective and functional modern teaching-learning tool both in the 

educational life of the individual in general (especially in cognitive development) and in 

learning mathematics in particular. 

When the views of the social studies teachers participating in the research about educational 

games were examined, 20% stated that the lesson was efficient, 18.6% stated that learning was 

more permanent and learning was easy and fast. Some of the social studies teachers 
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participating in the research are related to educational games; They stated that the students 

comply with the rules, the lesson is more fun and the lesson is saved from monotony. In line 

with the views expressed by social studies teachers, we can say that educational games are 

productive in terms of students' development and contribute positively to students. 

Yıldız (2019) In his study, in which the effects of using educational games on the identification 

of learning problems and the elimination of these problems were examined, it was determined 

that educational games were effective in determining the subjects with learning problems. In 

his study, Yeşilkaya (2013) concluded that by using educational games in the social studies 

course, students' achievement levels and attitudes towards the course can be changed positively 

and their motivation can be increased. In addition, by making the learned information 

permanent and concretizing the teaching activities with this method, it was concluded that the 

students did not forget the learned information for a long time and they liked the lesson. 

When the use of educational games in the lessons of the social studies teachers participating in 

the research was examined, the majority, 70% stated that they used educational games. In 

addition, 20% of the social studies teachers in the study stated that they sometimes used 

educational games in the lessons, while 2 teachers did not use them at all. From this point of 

view, it can be said that social studies teachers mostly use educational games in lessons. 

Erkan (2019) investigated the effect of educational game and digital game teaching used in 

Primary School Social Studies course on student achievement and attitudes. conclusion has 

been reached. Nur (2019), on the other hand, concluded that educational games, in which 

students' academic success is higher in the lessons taught with the educational game technique, 

make children feel good feelings such as pleasure, success and creativity. 

When the opinions of the social studies teachers participating in the research on the question of 

whether educational games should be used in the lesson, 30.5% stated that it should be used 

and 26.1% stated that it should be used according to the subject. Some social studies teachers 

say that educational games; stated that it should be used according to the class size and should 

be used according to the student level. Therefore, we can say that social studies teachers want 

to use educational games in lessons. 

When we look at whether the social studies teachers participating in the research consider 

themselves competent in playing educational games, 66.6% of them stated that they are 

sufficient. In addition, the social studies teachers who participated in the research stated that in-

service training should be provided on the playing of educational games. Based on these 

considerations, we can say that in general, social studies teachers are sufficient in playing 

educational games. 

When we look at the views of the social studies teachers participating in the research on the 

benefits of educational games, it has been seen that learning is permanent, learning is fast, 

student motivation is increased and the lesson is more productive. In addition, regarding the 

benefits of educational games; It has come to the forefront that learning is fun, the student is 

happier, the student is socialized and his self-confidence increases. In addition, educational 

games; It has been observed that students increase their thinking and creativity skills, increase 

the student's helping and sharing features, increase cooperation among students, and classroom 

management is more effective. Based on the opinions of the research group, it can be said that 

educational games benefit students in many ways. 

It was carried out by Karataş (2021), Çangır (2008) and it was found to be similar to the results 

obtained in our study. In both studies, teachers found that educational games facilitate learning, 

reinforce knowledge, increase course retention, increase interest and motivation, provide 

activity in the lesson, ensure fun learning, prevent rote learning, strengthen communication and 



Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar I 

 

398 

 

cooperation between students, increase student creativity, problem solving skills and attention. 

It turned out that they expressed their opinions. 

Biter (2019) concluded in his study titled "Values Education with Educational Games in Social 

Studies Class" that the values to be gained affect the learning process positively through 

educational games, and that the students are positively affected by the development of values 

through educational games. In his study, Zing (2019) examined primary school students' 

perceptions and views on global citizenship in the teaching of social studies based on 

educational games, he stated that values and skills were gained more easily with educational 

games. 

In his study, Bulut (2015) stated that educational game design improves creative thinking skills. 

In his study, Çetinkaya (2008, 4) concluded that the creativity of the students increased and it 

became easier for them to express their own opinions with the use of games in the classroom 

and their short duration. 

Gülhan (2012) and Durualp and Aral (2010) stated in their studies that educational games 

provide improvement in students' social skill levels. 

As a result, it is stated that social studies teachers see the game as an effective learning method. 

At the same time, social studies teachers who participated in the research; While they stated 

that they gained cognitive, affective and psychomotor skills, they stated that some subjects were 

taught through games. In addition, social studies teachers stated that they had difficulties in 

some subjects because they could not receive instructional techniques for educational games 

during the undergraduate period. 

SUGGESTIONS 

The game teaching technique in the social studies curriculum can be improved and included 

more in the curriculum. 

Teaching with educational games can be used by being developed and disseminated in all 

courses. 

Supportive trainings and courses can be organized for teachers in the light of constantly 

developing and changing scientific and technological developments. 

The importance of educational games should always be stated in programs where abstract 

subjects such as social studies course are intense and supportive studies should be carried out 

in this regard. 

In-service training courses related to educational games can be made. 

Studies can be conducted on the effectiveness of teaching in schools where educational games 

are practiced. 

Comparison of educational games and computer games can be made. 

Students can be encouraged to take elective courses on educational games, research and thesis 

topics in undergraduate and graduate education. 
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SOĞDCA YAZILI BELGELER VE MADENİ PARALARDA GÖRÜLEN 

BAZI ESKİ TÜRKÇE ASKERÎ UNVANLAR ÜZERİNE 

 

Tuba TOMBULOĞLU 

 

GİRİŞ 

Eski Soğd alfabesi öncelikle bugün Özbekistan'da bulunan Semerkand ve Buhara vilayetleri ile 

Tacikistan'ın Sugd eyaletine karşılık gelen, Seyhun ve Ceyhun arasındaki bölgede konuşulan 

bir Doğu İran dili olan Soğdcayı yazmak için kullanılmıştır. Soğd dili ve yazısı yüzyıllar 

boyunca Soğdlu tüccarlar tarafından Doğu İran'dan Batı Çin'e kadar taşınmıştır. 1

1Türklerle Soğodluların ilişkileri, Sasaniler ve Türklerin Eftalitleri 560 yılında ortadan 

kaldırdıkları zamana dayanmaktadır. Soğodiana Batı Türk Kağanlığının kontrolüne geçmiş ve 

150 yıl boyunca Türk hâkimiyeti altında kalmışlardır. Batı Türk Kağanlığının hükümdarı 

Semirechi’de yaşamış ve halefleri On Ok ve Türgişler de bu dönemde bölgeye yerleşmişlerdir. 

Zamanla evlilikler yoluyla karşılıklı geleneklerin benimsenmesi Türklerle Soğdların 

kaynaşmasına neden olmuştur.2  

Türk Kağanlığına Soğdların katkıları önemlidir. Öncelikle en büyük katkıları yazıdır. Zamanla 

Türk fonetiğine uyarlanan Soğd alfabesi, metinleri yazmak için Türkler tarafından 

kullanılmıştır. Uygur tarihinde de sıkça bu alfabenin kullanıldığını bilmekteyiz. Ayrıca Kök 

Türk Kağanlığının en eski metinleri olan Bugut Yazıtı da 6. yüzyılın son çeyreğinde Soğdca 

yazılmıştır.3 Soğdlar, Moğolistan topraklarında kurulan Kök Türk Kağanlığında yaşamanın 

yanı sıra zamanla Asya’nın bütün büyük şehirlerine yayılmışlardı.  

Bugünkü Tacikistan Cumhuriyeti’nin Pencikent bölgesinde, 1930’lu yıllarda bulunarak bilim 

dünyasına tanıtılan, Miladi 7.-8. yüzyıllara ait Muğ Dağı Soğdca belgeleri4, birçok Soğd 

hükümdarlıklarının yanı sıra Kök Türk Kağanlığı tarihi açısından da önemlidir. Sayısı 80’i 

bulan Muğ Dağı belgeleri arasından yaklaşık 10 adedinin bizzat Kök Türklerle bağlantılı olması 

dikkat çekicidir. Kök Türk Kağanlığının vasalı olan Panç (Soğd) hükümdarı Divaştiç (708-722) 

arşivine ait olan Soğdca bu belgelerde “Hun Kağanı”, “Hun askerleri”, “Hun ordu komutanı” 

gibi bilgiler geçmektedir5. Nitekim bilim adamlarınca A-14, V-17, V-18 vd. olarak adlandırılan 

belgelerde birçok Eski Türkçe unvan, özellikle “Kağan”, “Tutuk”, “İnançu”, “Kül-Erkin”, 

“Tarhan”, “Elteber”, “Bilge”, “Çor”, “Çabış” gibi unvan ve unvan niteleyicileri görülmektedir6.  

Adı geçen unvanların pek çoğunun Çin, Ermeni, Arap, Fars, eski Türk yazılı kaynaklarında 

geçtiği ve daha çok askerî nitelikler taşıdığı bilinmektedir. Onların birçoğunun eski Türkçe 

askerî unvanlar olduğu anlaşılmakta; bunu sadece Çin yıllıklarındaki bilgiler, belki de Soğdca 

kaynaklarda görülen kayıtlar da teyit etmektedir. Nitekim adı geçen unvanların arasında 

                                                 
1 İlya Yakubovich, “Marriage Sogdian Style”, Iranıstık In Europa Gestern, Heute Morgen,  Wien 2006,  s.307. 
2 É. de La Vaissière, “Sogdıana III. Hıstory And Archeology,” Encyclopædia Iranica, 2011, 

http://www.iranicaonline.org/articles/sogdiana-iii-history-and-archeology. 
3 S. G. Kliashtorny - V. A. Livshits, “The Sogdian Inscription of Bugut Revised,” Acta Orientalia Academiae 

Scientiarum Hungaricae, 26/1, 1972, ss. 69-102. 
4Bkz. V.A. Livshitsa, “SDSM II– Sogdiyskiye dokumenti s gori Mug. Chteniye, Perevod”, Kommentari, Vip II. 

Yuridicheskiye Dokumenti I Pisma , Chteniye, Perevod,  Kommentari 1962. 
5F. Grenet,  E. de la Vaissiere,  “The last days of Panjikent”,  Silk Road Art and Archaeology, 8  Kamakura 

2002, ss. 155–196.  
6G. Babayarov, “G’arbiy Turk Xoqonligi Ashina Sulolasining Farg’onadagi Tarmog’i Tarix’ga Doir, 

O‘zbekistontarixi, 3, Tashkent  2019,  s. 3-19. 
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“Tutuk”, “Tudun”, “Tarhan”, “Çor”, “Çabış” unvanlarının birer memuri unvandan ziyade daha 

çok askerî görevi üstlendiği görülmektedir. 

Bu tür belgelerin içeriklerinden anlaşıldığı üzere 8. yüzyılın ilk çeyreğinde Araplar Orta 

Asya’daki küçük devletçiklere saldırmış, o yüzden yerli hükümdarlar kendi efendileri olan Batı 

Kök Türk kağanlarına askerî yardım isteğinde bulunmuşlardır. Özellikle 720’li yıllarda Soğd 

bölgesine saldıran Araplara karşı Kök Türk Kağanlığının Taşkent – Fergana – Buhara – 

Semerkant – Pencikent – Toharistan – Ustruşana gibi vasal hükümdarlıklarla belirli bir ittifak 

kurduğu, Kök Türk ordularının Semerkant yakınlarına kadar gelerek düşmanı geri püskürtmeye 

çalıştığı adı geçen belgelerle ve Arapça kaynaklardaki bilgilerle tespit edilmektedir7. 

Bilindiği gibi bugünlerde Kök Türk tarihi özellikle kağanlığın askerî harekâtı araştırmacılar 

tarafından daha çok Kök Türk yazıtları, Çin yıllıkları, Bizans, Ermeni ve Süryani dillerindeki 

yazılı eserler aracılığıyla incelenmiştir. Bunların çoğunluğu askerî harekâtları direkt olarak 

gözlemlemiş kişiler tarafından değil, daha çok birilerinden duyulan haberlere dayanılarak 

yazılan veriler olduğu için bazı konuların anlatımında bir takım çelişkiler ortaya çıkmaktadır. 

Muğ Dağı Soğdca belgeleri ise bizzat Kök Türklerle yan yana yaşayan ve olaylara doğrudan 

kendileri tanık olan Soğdlular tarafından yazıldığı için daha güvenilir bir kaynak niteliğini 

taşımaktadır. Nitekim “Kağan’ın Soğd’u nasıl koruyacağını pekiyi bildiği”, “Kağan’ın (Soğd) 

yöneticisi için birer yarlık gönderdiği”, “Karşı savaşmak için diğer hükümdarlarla nasıl 

mektuplaşıldığı” konusundaki bilgileri içeren A-14, V-17, V-18 numaralı belgeler Kök Türk 

Kağanlığı tarihi için paha biçilmez kaynak niteliğindedir8. 

Yeri gelmişken şunu belirtmek gerekir ki bilim âlemine tanıtılalı yaklaşık 90 yıl dolmasına 

rağmen bazı istisnalar9 hariç Muğ Dağı Soğdca belgeleri ve Soğdca yazılı madeni paraları Kök 

Türk tarihi açısından incelemeye alan çalışmalar bulunmamaktadır. O yüzden burada Soğdca 

belgelerde görülen eski Türkçe bazı unvanlar üzerine durmak isteriz: 

Tutuk 

Kök Türklerde “askerî vali” anlamına gelen “Tutuk” unvanı, A-14 numaralı Muğ Dağı Soğdca 

belgesinde görülmektedir. Muğ Dağı belgelerinde bu unvanı taşıyan Fergana Hükümdarlığı 

temsilcisinin 720’li yılların başında Çaç (Taşkent)’e gelerek Soğd elçisiyle görüştüğü 

anlaşılmaktadır. Belgeden Soğd elçisi Fatufarn’ın “Panç (Soğd) yöneticisi Divaştiç’in Kağan’a 

ve Fergana Hükümdarı’na yolladığı mektubu Fergana Tutuğu’na teslim etmiştir”10 ifadesi 

anlaşılmaktadır. Arapça ve Çince kaynaklarda görüldüğü üzere aynı tarihlerde Arap orduları 

Soğd’un bir kısmını, özellikle Semerkant’ı ele geçirdikten sonra Çaç ve Fergana’yı hakimiyeti 

altına almak için kuzeydoğuya yönelmiş, yolda Ustruşana Hükümdarlığının bir kısmını ele 

geçirmiştir. Arapların tüm Orta Asya’yı istila etmeyi planladıklarını anlayan Soğd (Panç) 

Hükümdarı Divaştiç (709-722) Fatufarn isimli birisini elçi olarak Çaç’a yollamıştır. Onun 

görevi de Çaç bölgesinin yöneticileri, Kağan (Batı Kök Türk Hükümdarı) ve Fergana ileri 

gelenleriyle görüşerek Araplara karşı yardım istemektir. Mektubun içeriklerinden anlaşıldığına 

göre Soğd elçisi Fatufarn, Çaç bölgesine geldiği sıralarda “xwn” (Kök Türk) Hükümdarı 

Kağan’ın bu bölgede bulunması umulmaktadır ancak Fatufarn onunla görüşememiştir. Sebebi 

de “Kağan’ın “yukarı”ya, yani Çaç’tan kuzeydeki bölgelere gitmesidir. Belgede bu sebepten 

dolayı Kağan’la bizzat görüşme imkânının bulamadığını anlatmaktadır. Mektupta “Kağan’a ve 

Fergana Hükümdarı’na teslim edilmesi gereken mektupların Kağan’a ve Fergana 

Hükümdarı’na iletilmesi için Fergana Tutuğu’na teslim edildiği” kaydı geçmektedir. Bu 

                                                 
7 O.I Smirnova,  Оcherki iz ocherki istorii Sogda 1970, s. 235; F. Grenet ., E. de la Vaissiere., a.g.m., s. 156. 
8Grenet F., de la Vaissiere E., a.g.m., s. 160-163. 
9G. Babayarov,  Köktürk Kağanlığı Sikkeleri Katalogu, The Catalogue of coins of Turkic Qaghanate, Ankara 

TİKA, 2007. 
10Livshitsa, a.g.m., s. 80-82. 
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bilgilerden adı geçen Fergana Tutuğu’nun askerî görevli olduğu anlaşılmaktadır. Büyük 

ihtimalle, Batı Kök Türk Kağanı Çaç ve Fergana hükümdarlarını yanına alarak Araplara karşı 

askerî ittifak kurma planlarının ve onun bu tür girişimlerinden haberdar olan Panç Hükümdarı 

Divaştiç Kağan’ın önderliğindeki askerî ittifakı destekleyeceğini veya bu ittifakın acele olarak 

Soğd’a yardıma gelmesini istemiştir. Ancak Soğd elçisi Çaç’a ulaştığı sıralarda bilinmeyen 

olaylar nedeniyle Kağan kendisinin bölgesi olan “yukarıdaki bölgeye” gitmiştir. Büyük 

ihtimalle, bu bölge Batı Kök Türklerin asıl yönetim merkezi olan Suyab şehri (Tokmak / 

Merkezi Kırgızistan) merkezli Yedisu bölgesi olmuştur11 ki, “Kağan’a yazılan mektubun 

Fergana Tutuğu’na teslim edilmesi” de bu görüşü desteklemektedir.  

Herhalde Soğd elçisi Çaç bölgesine geldiği sıralarda Fergana Tutuğu’nun Çaç’ta bulunması, bu 

askerî ittifakın düzenlenmekte olduğu zamana denk geldiğini gösterir ki belgede adı geçen 

Fergana temsilcisinin yüksek düzeydeki askerî komutan olduğuna işaret etmektedir. Kök Türk 

Kağanlığı yönetiminde “Tutuk” unvanlı ileri gelenlerin yüksek makamlara geldikleri birçok 

kaynaktan tespit edilmektedir12. Nitekim bu unvan sahiplerinin Batı Kök Türk Kağanlığı 

yönetiminde oldukça yüksek mevki edindiğini söyleyebiliriz. 7.-8. yüzyıllarda Otrar (Yesi) 

Hükümdarlığında bastırılan Soğdca yazılı Eski Türk madeni paralarında “Alp Kağan Tutuğu” 

unvanı görülmektedir13. Bilindiği gibi adı geçen yüzyıllarda Otrar’a komşu hükümdarlık olan 

Çaç’ta “Tegin”, “Tudun” unvanlı yönetici hanedanlar bulunmuştur ve menşe olarak Batı Kök 

Türklere bağlanan bu hanedanlar temsilcilerinin Soğd yazısıyla “Çaç Tegin’i”, “Çaç Tudun’u” 

unvanlarıyla kendi paralarını bastırdıkları bilinmektedir14. Otrar’ı yöneten hanedan 

temsilcilerinin de birer yönetici sıfatıyla “Tutuk” unvanıyla kendi paralarını bastırmaları 

onların kendisini Çaç ve diğer hükümdarlıklar yöneticileri gibi yüksek makam sahipleri 

olduklarını kanıtlamaktadır.  

Tudun 

Tudun unvanı, Kök Türk yazıtlarında, Karluklara yapılan seferde Bilge Kagan tarafından 

gönderilen “Yamat” ve İşbara zamanında Kitanların başında bulunan idarecinin unvanı olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca Kök Türkçe yazılmış olan İhe Hoşotu Yazıtında görülmekle 

birlikte Uygur, Avar ve Hazar Kaganlığında da kullanılmıştır.15 Soğdca belgelerde ve Soğdca 

yazılı madeni paralarda görülen eski Türkçe “Tudun” unvanı sahiplerinin Kök Türk Kağanlığı 

Dönemi’nde askerî harekâtlara faal katıldıkları görülmektedir. Adı geçen A-14 rakamlı Soğdca 

belgede, Panç Hükümdarlığı elçisinin Çaç Hükümdarı’yla ve Çaç Tudunu’yla görüştüğü kaydı 

geçmekte, elçi Fatufarn “yazılı ve sözlü iletilmesi gereken mesajları Çaç Tudunu’na tam olarak 

ilettiği’ne vurgu yapılmaktadır. Mektubun diğer satırlarında “Çaç Tudunu’nun elçiyle yakından 

ilgilendiği, Tazik (Arap)ların ilerlemekte olduğundan haberdar olduğu, Tarbend (Otrar)’da 

birçok arazileri aldığı” kayıtları görülmektedir16. Bu gibi bilgilere dayanarak 720’li yıllarda Çaç 

tudunlarının birçok yetkiye sahip yönetici hanedan olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim Çin 

                                                 
11G. Babayarov,  G. Gaibov, Kubatin, A., Orta Asya Bitigleri-I, Soğdi Yazma Yadigarlıkları, Taşkent: Tefekkür 

2020, s.46. 
12H. Ecsedy, Old Тurkic Titles of Chinese origin Acta Orient, Hung. T. XVIII, 1965, s. 84; A. Von Gabain, 

Eski Türkçenin Grameri, Çev. M. Akalın, TTK Ankara 1988, s. 302; A. Donuk,  Eski Türk Devletlerinde 

İdari-Askeri Unvan ve Terimler,  İstanbul 1988; V. Rybatzki,  Titles of Turk and Uigur Rulers in Old Turkic 

Inscriptions,  CAJ,  Wiesbaden  2000,  Vol. 44,  s. 205–292.  
13G. Babayarov, “Моneti Otrara S İzobrajeniyem Parnogo Portreta”, “Таrihiy Manbashunoslik, Tarixnasvislik, 

Tarix Tadqiqoti Metodlari Va Metodologiyasining Dolzarb Masalalari”,  Mavzuidagi Respublika Vı İlmiy-

Nazariy Konferensiyasining Materiallari,  Тashkent, 2014, s. 7075; G. Babayarov, A. Kubatin, “К Novoy 

İnterpretatsii Doislamskix Monet Otrara”, O’zbekiston Va Sharq Mamlakatlarining Hamkorligi: Tarix Va 

Hozirgi Zamon. Respublika İlmiy Konferentsiyasi Tezislari,  O’zrfashı,  Тashkent  2014, s. 98100. 
14G. Babayarov,  Drevnetyurkskiye Moneti Chachskogo Oazisa (Vı–Vııı Vv.),  Таshkent 2007,  ss. 40-50. 
15 Donuk, a.g.e., s.52-53. 
16Livshitsa, a.g.m., s.80-85.  
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yıllıklarında da Şi-go fu-wang Tu-tun, yani “Taş memleketi (Taşkent) Hükümdarı muavini olan 

Tudunların17 Çaç bölgesi yönetiminde söz sahibi oldukları; özellikle, onların birçok askeri 

harekâta faal bir biçimde iştirak ettikleri anlaşılmaktadır. Oysa bu tarihlerde Çaç bölgesinin 

yönetici hanedanı Çaç Teginleri sülalesi bulunmakta olup töre gereği adı geçen hanedan 

temsilcilerinin bölge yönetiminde söz sahibi olmaları gerekirdi. 605 yılında Batı Kök Türk 

yöneticisi Şegüi’in Çaç’taki yerel hanedan temsilcisi Nie’yi öldürmesiyle Çaç yönetimini ele 

geçiren Batı Kök Türk yöneticisi  Tegin Tian-çi’nin18 soyundan geldikleri ihtimali kuvvetli olan 

Çaç Teginleri 750’li yıllara kadar bu bölgenin baş yöneticileri olsalar da Çaç Tudunlarının 

bölgeyle ilişkili birçok askerî olayda faal olarak görülmesi herhalde onların Batı Kök Türk 

kağanları tarafından desteklendiğini göstermektedir. Çaç Teginleri gibi Çaç Tudunlarının da 

750’li yıllara kadar tarih sahnesinde görülmesi bu görüşü desteklemektedir. 

“Tudun” unvanlı ileri gelenlerin “Çaç Hükümdarı Tudun” unvanıyla kendi madeni paralarını 

bastırmış olmaları onların hem idari hem de askerî yönden yüksek nüfuza sahip olduklarını 

göstermektedir. Yoksa aynı tarihlerde, Çaç bölgesinde Çaç Teginleri ve Çaç Tudunları gibi Kök 

Türk asıllı iki yönetici hanedanın bulunması Tudunların da Teginler gibi kendi paralarını 

bastırmasını başka türlü açıklamak hayli zordur. A-14 belgesinde “birçok meselenin 

görüşülürken Çaç Tudunu’nun bizzat kendisinin de iştirak etmesi” ise hanedan sahiplerine Batı 

Kök Türk kağanları tarafından büyük yetkiler verildiğini akla getirmektedir. 

Çin kaynaklarından anlaşıldığı üzere, aslında “Tudun” unvanlı görevliler Kök Türk 

Kağanlığının yönetim sisteminde “vasal bölgelerin yerel yöneticilerini denetlemek ve onlardan 

vergi toplamayı yerine getirmekle meşgul olmuşlardır”19. Ancak bu unvan sahiplerinin zaman 

geçtikçe daha çok askeri işle uğraşan temsilcilere dönüştükleri anlaşılmaktadır. 

Bunların yanı sıra, Miladî 6.-8. yüzyıllarda bastırıldığı anlaşılan Çaç (Taşkent), Otrar (Güney 

Kazakistan), Fergana, Soğd (Semerkant, Pencikent), Toharistan (Güney Özbekistan – Güney 

Tacikistan – Kuzey Afganistan) hükümdarlıklarına ait Soğd dilli madeni paralarda “Alp Kağan 

Tutuğu”, “Jabgu”, “Cabgu-Kağan”, “Kağan”, “Tegin”, “Tudun”, “Tarhan”, “Elteber”, “Bilge” 

gibi Köktürk Kağanlığına özgü unvan ve unvan niteleyicileri bulunmaktadır20. Onların da 

belirgin bir kısmının eski Türkçe askerî unvanlar olduğu anlaşılmaktadır21. Askerî unvan 

sahiplerinin birer yönetici veya yüksek makamlı ileri gelen sıfatıyla kendi sikkelerini bastırmış 

olmaları Türk tarihi açısından değer taşımakta; özellikle Batı Kök Türk Kağanlığının eskiden 

zannedildiği gibi “Kağanlığın Orta Asya’nın yerleşik bölgelerindeki vasal hükümdarlıklardaki 

yönetiminin çok zayıf olmadığını, aksine yaygın ve tutarlı olduğunu” tasdik etmektedir. 

SONUÇ 

Soğd dili, bugün Özbekistan olarak bilinen Batı Türkistan ve Tacikistan’ın kuzeyinde yaygın 

olarak kullanılmış bir dildir. Soğdların tüccar bir kavim olmaları hasebiyle dilleri batıdan 

doğuya doğru yüz yıllar içerisinde yayılmıştır. Türklerle Soğdların ilişkileri 560 yılından sonra 

gelişmeye başlamıştır. Türklerin hakimiyeti altındaki topraklarda yaşayan Soğdlar, ticarette 

etkin olmalarının yanı sıra Türklerin alfabelerine de katkıda bulunmuşlardır. Günümüzde 

Soğdlara ait pek çok belge mevcuttur ancak tarihî anlamda Türkleri en çok Mug Dağı belgeleri 

                                                 
17Chavannes E., Documents Sur Les Tou-Kiue (Turks) Occidentaux,  Sbornik Trudov Orxonskoy Ekspeditsiy. 

Vip. 6. – Spb., 1903,  s. 142. 
18Chavannes, a.g.e.,  s. 140-142. 
19T. Barfild,  “Мir Kochevnikov-Skotovodov”,  Rannee Gosudarstvo, Ego Alternativi I Analogi, Volgograd: 

Uchitel, 2006, s. 111.  

G. 20Babayarov, A. Кubatin,  “Drevneturkskiye Tituli B Epiteta Na Sogdoyazichnix Monetax Sredney Azii Epoxi 

Rannego Srednevekovya”, Мir Bolshogo Altaya – World Of Great Altai,  2(4.2) 2016, s. 897-917; A. Кubatin  

А. “К Voprosu O Genezise Drevneturkskix Titulov”,  O’zbekiston Tarixi‚ 4‚ Tashkent 2010, s. 61-73. 
21Gömeç S.,  “Kök Türkçe Yazılı Belgelerde Yer Alan Unvanlar”,  Türk Kültürü, 443, Ankara 2000, s. 129–142.  
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ilgilendirmektedir. Zira bu belgelerin yaklaşık 10 adedinde Kök Türk Kağanlığı ile ilgili bilgiler 

bulmak mümkündür. Ayrıca Soğdca yazılı paralar da tarihimizi aydınlatma açısından oldukça 

önemlidir. Mug Dağı belgelerinde ve  Çaç’ta bulunan Soğdca paralarda, Kök Türk 

Kağanlığında kullanılan “Tutuk” unvanına rastlanmaktadır. Bu unvan ayrıca yönetici sınıfa da 

işaret etmektedir. “Tudun” unvanı ise Kök Türk yazıtlarından itibaren kullanılan oldukça 

yaygın bir unvandır. Mug Dağından bulunan A-14 numaralı belgede elçilerin Çaç hükümdarı 

ve Çaç Tudunuyla görüştüğü belirtilmektedir. Bununla birlikte Çaç bölgesinde bulunan 

paralarda yöneticilerin yanında Tudunların adına basılan paralara rastlanmaktadır. Bu da 

Tudunların askerî bakımdan hükümdarların yanında oldukça etkin oldukları anlamına 

gelmektedir. Zira aynı anda hem hükümdarın hem de Tudunların para bastırması Türk töresine 

aykırı olmasına rağmen Tudunlara ayrıca önem verildiğini göstermektedir. Ayrıca Soğdca 

paralarda “Alp Kağan Tutuğu”, “Jabgu”, “Cabgu-Kağan”, “Kağan”, “Tegin”, “Tudun”, 

“Tarhan”, “Elteber”, “Bilge” ibareleri görülmekte olup bunların da yüksek makamdaki 

askerlere karşılık gelen unvanlar olduğu düşünülmektedir.  
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1998 İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM 

PROGRAMI’NIN OTANTİK ÖĞRENME BİLEŞENLERİ AÇISINDAN 

İNCELENMESİ  

 

Turhan ÇETİN, Havva AKDAĞ 

 

GİRİŞ  

20. ve 21. yüzyılda, bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler sonucunda eğitim sisteminde önemli 

değişmeler yaşanmıştır. Sürekli değişim ve gelişim içinde bulunan dünya yenilikleri ve 

gelişmeyi kavrayan, bununla birlikte kendi sorumluluklarının farkında olan bireylere ihtiyaç 

duymaktadır. Modern hayatın yeni koşulları öğrenme anlayışının değişmesini zorunlu hâle 

getirmiştir. Bu nedenle bilgilerin bireylere doğrudan aktarılması yeterli değildir (Ünal & 

Çelikkaya, 2009: 198).   

Günümüz eğitim sisteminde bazı problemler bulunmaktadır. Bu problemlerin başında nüfusun 

artmasıyla ortaya çıkan kalabalık sınıf mevcutlarıdır. Kalabalık olan sınıflarda günümüz eğitim 

sisteminin ön plana çıkardığı öğrenci merkezli ve etkinlik temelli anlayışın sürdürülmesi 

oldukça zordur. Bu sebeple öğrenci merkezli anlayış yerine öğretmen merkezli anlayış 

uygulanmaktadır (Küçük & Kan, 2019: 71). Günümüzdeki eğitim durumunu etkileyen çoğu 

yaklaşım öğrenciyi sınıf dışında eğitim yapmaya zorlamaktadır. Sınıf dışı ortamları kullanan 

sosyal bilgiler dersi yapılandırmacı yaklaşımı temele almaktadır. Bu yaklaşım öğrenciye 

sunulan uyarıcılar ve öğrencinin öğrendiği bilgiyi yapılandırması esasına dayanmaktadır (Altın 

& Demirtaş’tan aktaran Önger, 2019: 2).  Türkiye’de 2005 yılında yürürlüğe giren yeni sosyal 

bilgiler programı, uygulama açısından bazı zorlukları da beraberinde getirmiştir. Bunun en 

önemli nedeni, programın davranışçı yaklaşımın terk edilerek yapılandırmacı yaklaşıma göre 

düzenlenmiş olmasıdır (Bilgili’den aktaran İneç & Akpınar 2017: 48).  

Yapılandırmacı yaklaşım, öğrenci merkezlidir. Öğrenci merkezli öğretimde öğrenci, öğrenme 

sürecinde yeni bilgileri zihninde yapılandırırken önceki bilgilerini gözden geçirir; konu 

hakkında neyi bilip neyi bilmediğini belirler; yeni bilgiler kazanma aşamasında gözlem, deney, 

uygulama, araştırma ve inceleme gibi öğretim etkinliklerini kullanarak öğrenmesini sürekli 

olarak yapılandırır (Orhan & Bozkurt’tan aktaran Aydın & Balım, 2005: 151).  

Sosyal bilgiler eğitimcileri son zamanlarda öğrenme ve öğretme sorunlarında yapılandırılmış 

yaklaşımlar üzerinde durmaya başlamışlardır. Yapılandırmacı yaklaşım öğrenme ve öğretme 

tartışmalarında öğretilecek konu üzerine değil de öğrenen üzerine odaklanılması gerektiğini 

vurgular (Safran & Ata’an aktaran Önger, 2019: 2). İşte bu durumda öğrencilerin, öğrenilen 

bilgileri yeniden hatırlamaları ve aktarabilmeleri için öğrenme sürecine aktif olarak katılmaları 

gerekir (Önger, 2019: 2). Yapılandırmacı anlayışla birlikte öngörülen becerilerin ve çoklu 

okuryazarlıkların öğrenciye kazandırılması; farklı yaklaşım, model ve stratejilerin 

uygulanması, yeni öğretim teknolojilerinin ve materyallerinin sınıf ortamında kullanılmasını 

gerektirmektedir. Bu kapsamda multidisipliner yaklaşımlarla tasarlanan otantik öğrenme 

modeliyle öğrenciler gerçek dünyanın karmaşık problemlerine ve onların çözümlerine 

odaklanmaktadır (Lombardi’den aktaran İneç & Akpınar, 2017: 48).  

Sosyal bilgiler dersi öğrencilere günlük yaşam ve vatandaşlık becerilerinin kazandırıldığı 

önemli bir derstir. Bu becerilerin öğrencilere kazandırılması için derste etkili bir öğretim süreci 

oluşturabilmek önemlidir. Bu bakımdan yaşam problemlerinin öğrenme sürecine yansıtıldığı 

ve öğrencilerin aktif olduğu öğrenme yaklaşımlarının derste kullanılması gerekmektedir. 

Öğrencileri gerçek yaşam problemleri ile karşılaştırıp onlara üst düzey düşünme ve önemli 



Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar I 

 

410 

 

yaşam becerileri kazandırmayı amaçlayan öğretim yaklaşımlarından biri otantik öğrenme 

yaklaşımıdır. (Şekerci, 2021: 86). Otantik öğrenme tanımı ile ilgili yapılan literatür taraması 

sonucunda şu ifade edilebilir: Otantik öğrenme gerçek yaşamla bağlantı kuran, bazı düşünme 

becerilerini içeren, yaparak yaşayarak öğrenmeyi mümkün kılan, araştırmalar ve projeler 

yapmasını sağlayan, öğrencilerin öğrenmelerinin sorumluluğunu almalarına yardımcı olan ve 

tüm öğrenme yaklaşımlarını tek bir çatı altında toplayan bir öğrenme yaklaşımıdır (Önger, 

2019: 30).  

Günümüz bireylerinden, bilgi üretmeleri beklenmektedir. Birey kendisine aktarılan bilgileri 

aynen kabul etmek yerine bilgiyi yorumlayarak, sorgulayarak ve araştırarak anlamın 

yaratılması sürecine etkin olarak katılmalıdır. Öğrenilen bilgilerin uygulanabilmesi, bilginin 

kalıcı olması açısından bir avantajdır (Aydın & Balım, 2005: 150). Yapılandırmacı yaklaşımın 

felsefi temelleri, çeşitli eğitim yaklaşımlarının kaynağı olmuştur. Bu yaklaşımlardan biri de 

hem öğrencinin aktifliğine hem de öğrenmenin gerçek dünya olaylarına olan paralelliğine 

dayanan otantik öğrenme yaklaşımıdır. Otantik öğrenmenin temelleri yapılandırmacı anlayışa 

dayanan, gerçek hayatla ilgili olan, öğrenciyi merkeze alan, sosyal katılımı sağlayan ve bu 

görevlerin gerçekleştirilmesi için kullanılan otantik materyallerle karmaşık, sıra dışı ve ilgi 

çekici otantik görevler tarafından yapılandırılmıştır (Güner’den aktaran Önger, 2019: 3). Kişi 

sahip olduğu bilgiyi kullanarak, manipüle ederek, deneyimlerinden ve becerilerinden 

yararlanarak bu sorunlarla başa çıkmaya çalışmaktadır. Otantik öğrenme öğrencileri bu temel 

yaşam becerileri ile donatmayı, öğrenme ile gerçek yaşam arasındaki bağlantıyı göstermeyi ve 

öğrencilere okulun ötesinde gerekli olan problem çözme becerilerini vermeyi amaçlamaktadır 

(Pearce’dan aktaran Yıldırım ve Ortak, 2021: 72). Otantik öğrenmede genellikle rol oynama, 

probleme dayalı etkinlikler, örnek olay incelemeleri, simülasyonlar, sanal uygulama 

topluluklarına katılım ve sanal staj uygulamaları gibi etkinliklerle gerçek dünyadaki karmaşık 

problemlere ve bu problemlerin çözümlerine odaklanılır (Lombardi’den aktaran Horzum vd., 

2019: 96). Yani otantik öğrenme, öğrencilerin gerçek ya da gerçekçi etkinliklere ve bir uzmanın 

karşılaştığı benzer görevlere katılıp profesyonel ortamın bilişsel süreçlerini ve kültürünü 

öğrenme bağlamında gerçekleşen öğrenme olarak tanımlanmaktadır (Choo, 2007; Woolley & 

Jarvis’den aktaran Horzum vd., 2019: 96). Dolayısıyla otantik öğrenmenin, otantik 

değerlendirmenin ve otantik materyallerin sosyal bilgiler dersi ile doğrudan ilişkili olabileceği 

düşünülmektedir. Hâlihazırda sosyal bilgilerdeki otantik öğrenme görevleri görüşmeler, sözlü 

tarih, vaka çalışmaları, anketler, araştırmalar, katılımlar, forumlar, denemeler ve tartışmalar 

gibi çeşitli öğrenci aktivitelerini içermektedir (Schneider’den aktaran İneç & Akpınar, 2017: 

48). Otantik öğrenme sürecinde öğretmen öğretim tasarımı yaparken öğrencilerin elde ettikleri 

bilgiyi kullanarak oluşan derin öğrenmelere değer vermelidir. Bunun bir sonucu olarak 

öğretmen; açıklama, organize etme, yorumlama, değerlendirme, sentezleme gibi faktörleri 

içeren yüksek düzeyde düşünmeye vurgu yapmalıdır (Glatthorn’dan aktaran Koçyiğit & 

Zembat, 2013: 292). Otantik öğrenme süreci otantik görevlerle başlayıp, otantik etkinlik ve 

değerlendirmelerle yürütülür. Otantik görevler, günümüzde ve/veya gelecekte öğrencinin 

karşılaşacağı problem ya da durumlarda kullanılabileceği bilgi ve beceri kazandırabilecek 

nitelikte olmalıdır. Otantik etkinlikler problem çözme, kritik düşünme, bilgi sentezleme ve 

becerilerini gerçek dünya bağlamlarında uygulama yapmaya olanak sağlamalıdır. Otantik 

öğrenmeyi değerlendirme anlamlı, kayda değer ve önemli kazanımlarla sonuçlanabilecek 

gerçek hayat durumlarını yansıtan bir süreç değerlendirmedir.  

Otantik öğrenme sürecinde, gerçek hayat problemleri ve konularına yönelik yoğun deneysel ve 

gözlemsel öğrenme ve değerlendirmeler yer alır (Knobloch & N.A’dan aktaran Bektaş & 

Horzum, 2014: 344). Otantik öğrenme öğrencilerin ilgi duydukları alana en iyi şekilde 

hazırlanmalarını sağlar. Ayrıca bu yöntem öğrencinin ders içeriğini hazırlamasına ve olaylar 

arasında bağ kurmasına yardımcı olur. Bu öğrenme okul dışında da sosyal ve beşeri konulara 
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odaklanmayı teşvik eder. Bu sayede öğrenciler gerçek hayatta yer alan konular arasında bağ 

kurmayı öğrenirler (Küçük & Kan, 2019: 70).  

Öğretmenlerin merkezde olduğu ve bilginin yalnızca aktarıldığı geleneksel öğrenme 

durumlarında öğrenciler pasif birer alıcı iken, öğrenme ortamlarının gerçekçi durumlarla 

bağlantılı olması, öğrencilerin gerçek yaşam deneyimleri elde etmesini sağlar. Öğrenme dış 

dünyayla bağlantılı bilgileri yeniden analiz etme, yeniden yorumlama ve etkileşim sürecidir 

(Mims’den aktaran Erten, 2020: 20). Bundan dolayı istenilen amaca ulaşan başarılı bir eğitimin 

gerçekleşmesi için eğitimin gerçek veya gerçeğe yakın ortamlarda gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir (Koçyiğit’ten aktaran Erten, 2020: 20). MEB’e (2016) göre de etkinlikler gerçek 

durumlara benzer olursa gerçek öğrenme gerçekleşir. Bunun için de içeriğin öğrencinin içinde 

yaşadığı ortama, kültürel değerlere ve toplumsal şartlara göre düzenlenmesi gerekmektedir. 

Öğrenme pasif bir bilgi alış verişi değil, aksine aktif bir süreçtir. Buradan yola çıktığımızda 

sosyal bilgiler dersinde de kazandırılmak istenen becerilere ulaşmak için gerçek yaşamın 

öncelikli olması gerekir. Bunu sağlamanın bir yolunun da otantik öğrenme olduğu söylenebilir 

(MEB’den aktaran Baştürk, 2019: 2). Altın ve Demirtaş’a ( 2014) göre sosyal bilgiler dersinde 

öğrencilere kazandırılmak istenen bilgi, beceri, davranış ve değerlerin sadece sınıf ortamında 

verilemeyeceği eğitimciler tarafından yadsınamaz bir gerçektir. Çünkü günümüz eğitim 

yaklaşımları, öğretmenleri öğrenciler için en doğru ve en etkili uyarıcıları sağlayabilecek 

öğrenme süreçlerini seçmeye zorlamaktadır. Öğrenciler üzerinde en etkili olacak uyarıcılar ise 

gerçek yaşam koşullarında bulunmaktadır. Bu bağlamda gerçek dünya bilgi ve becerilerini 

öğrencilere kazandırmayı amaçlayan sosyal bilgiler dersi öğretim programlarının dikkate 

alınmadan hazırlanmaması gerekmektedir.  

Bu çalışmada, 1998 yılında yayımlanan Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nın otantik 

öğrenmeye yer verme durumu incelenmektedir. Türk Millî Eğitiminin Amaçları, Programın 

Uygulanmasıyla İlgili Açıklamalar, Genel Amaçlar ile birlikte her bir sınıf düzeyine göre 

ayrılan Özel Amaçlar, Ünitelerin Dağılımı ve Konular bölümlerinden oluşan Program, 

litetatürde (Bektaş ve Horzum, 2014; Caseley, 2004; Herrington, 2006; Herrington & Oliver, 

2000; Renzulli, 1997; Şekerci, 2021) otantik öğrenme bileşenleri olarak sunulan otantik 

bağlam, otantik görev, farklı bakış açıları geliştirme, iş birliği, uzman performansı, açık bir 

şekilde ifade etme, yansıtma, yapılandırılmış destek, otantik değerlendirme kavramları 

açısından ele alınmıştır. İncelemenin ardından bahsi geçen bileşenlerden otantik bağlam, 

yapılandırılmış destek, açık bir şekilde ifade etme, farklı bakış açıları geliştirme, iş birliği, 

uzman performansıyla ilgili bulgulara ulaşılmıştır.  

Otantik Bağlam ile İlgili Bulgular 

Otantik bağlam bileşeni, otantik öğrenmenin gerçek yaşama dair sorunlar veya durumlarla 

bağlantısını (Bektaş ve Horzum, 2014; Caseley, 2004; Herrington, 2006; Herrington & Oliver, 

2000; Renzulli, 1997; Şekerci, 2021) ifade etmektedir. Program’ın, söz konusu bileşen 

açısından zengin olduğu yorumu yapılabilir. İlgili ifadeler aşağıda sunulmuştur: 

Programın Uygulanmasıyla İlgili Açıklamalar başlığı altında: 

“Konuların işlenişinde, programdaki sıraya uymak esas olmakla birlikte öğretmen, ünitelere 

çevre özelliklerini de dikkate alarak Türk millî eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun 

yeni konular ekleyebilir veya verilmiş olan konuların yerlerini değiştirebilir (s. 185).” 

 “Öğrencilere, demokrasinin çağımızın en güzel yaşam tarzı olduğu kavratılır, demokrasimizin 

korunması ve geliştirilmesi gerektiği bilinci kazandırılır (s. 185).” 

“Öğrencilere vatandaşlık hak ve görevleri ile sorumlulukları kavratılır, yasalara uyma 

alışkanlığı kazandırılır (s. 185).” 
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“Öğrencilere, insan ve toplum hayatının sürekli bir değişme ve gelişme içinde olduğu, 

insanların ihtiyaçlarının yaşadıkları zaman ve ortama göre farklılıklar ve gelişmeler 

gösterdiğini belirtir; teknolojinin getirdiği yeniliklerin, insanların yaşam tarzlarını etkilediği 

veya değiştirdiği, geçmişten ve günümüzden verilecek örneklerle açıklanır (s. 185).” 

“İlköğretim okulunu bitirecek öğrencilerden bazılarının bir mesleğe yönelecekleri göz önüne 

alınarak istihdam alanı çok olan meslekler hakkında bilgiler verilir, bu mesleklerle ilgili iş 

yerlerine ziyaretler yapılarak buraları tanımaları sağlanır (s. 185).” 

“Öğretmen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 

Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Kurtuluş Savaşı’ndaki bir zaferin veya Türk 

inkılapları ile ilgili herhangi önemli bir olayın yıl dönümü, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

açılması, geçit töreni gibi fırsatlardan yararlanarak Sosyal Bilgiler konularına karşı öğrencilerin 

ilgisini uyandırır ve bu konuların canlandırılmasına çalışır. Ayrıca gazetelerde, dergilerde çıkan 

seviyeye uygun yazı ve resimlerle öğrencilerin dikkatini çeker (s. 185).” 

“Öğretmen, tarihî bir olay, Kurtuluş Savaşı veya Türk inkılaplarının herhangi bir yönü üzerinde 

dururken, bu olayların çevredeki izlerini araştırır ve çocukların dikkatini bunlar üzerine çeker. 

Atatürk, hayatının herhangi bir safhasında okulun bulunduğu yerde bulunmuş, oradan geçmiş 

ve orada bir kongre toplamış, bir beyanname yayınlamış, bir nutuk söylemiş veya Türk 

inkılaplarının önemli bir safhasını başlatmış ise okulun bulunduğu yerde onun adına bir anıt 

varsa bir binaya, bir caddeye, bir meydana adı verilmiş ise bunlar üzerinde durur (s. 185-186).” 

“Öğrencilere, yurdumuzun doğal kaynaklarının (tarım toprakları, madenler, enerji kaynakları, 

akarsular, göller, denizler, ormanlar, çayır ve meralar vb.) tükenmez olmadığı, bunlardan 

gelecek nesillerin de yararlanacağı, dolayısıyla bunların korunması ve verimli kullanılması 

gerektiği bilinci kazandırılır (s. 186).” 

“Türkiye’nin coğrafi bölgeleri işlenirken; 

a. Karadeniz Bölgesi konusunda Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışı ile Milli 

Mücadele’nin başlamış olduğu vurgulanır. Amasya Genelgesi’nin kapsam ve sonuçlarına 

değinilir, Kastamonu’dan bahsedilirken şapka ve dolasıyla kılık kıyafet inkılabından bahsedilir.  

b. Marmara Bölgesi konusunda; Boğazların önemine ve Lozan Antlaşması’nın bu konudaki 

sonuçları ile daha sonra boğazlara yeni bir statü getiren Montrö Sözleşmesi’ne de yer verilir. 

c. Ege Bölgesi işlenirken, Milli Mücadele yıllarında bu bölgede yaşanan savaşlar ve 

sonuçlarından bahsedilir.  

ç. İç Anadolu Bölgesi konusunda, Sivas Kongresi ve önemi, Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi, 

Sakarya Meydan Muhaberesi, TBMM’nin Açılışı ve Ankara’nın başkent oluşunun coğrafi 

nedenleri üzerinde durulur.  

d. Akdeniz Bölgesi konusunda, Atatürk’ün Hatay’ın Ana Vatan’a katılmasına verdiği önemden 

söz edilir.  

e. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri konularında, Erzurum Kongresi ve bu kongrede 

alınan kararların önem ve sonuçlarına yer verilir, ayrıca bölgeler incelenirken Milli Mücadele 

sırasındaki kahramanlıkları (Gazi Antep, Şanlı Urfa, Kahraman Maraş örnekleriyle) açıklanır 

(s. 186).” 

“Yurdumuzun jeopolitik konumunun önemi ve bunun doğurduğu sonuçlar üzerinde özellikle 

durulur (s. 186).” 
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“Öğrencilerin çalışma ortamları – yalnız derslikler değil- aile, okul, çeşitli topluluklar, 

kitaplıklar, müzeler, sergiler vb. yerleri de kapsar. Öğrencilere bu yerlerde incelemeler, gezi-

gözlem ve ilgili kişilerle görüşmeler yaptırılır (s. 186).” 

“Öğretmen geçmiş uygarlıkları anlatıp tarihi kalıntılar üzerinde dururken öğrencilere bu 

devirlerden kalan yurda ve insanlığa hizmet etmiş sırada doğmuş ve orada yaşamış Türk 

büyüklerinden müzelerde korunan yazılı ve yazısız eserleriyle araç-gereçleri inceletilir (s. 

186).” 

Genel Amaçlar başlığı altında: 

“Çevresindeki eski, yeni sanat ve kültür eserlerini, müze ve anıtlar gibi millî değerlerimizi tanır; 

onları korumak gerektiğini öğrenirler (s. 187).” 

“Yurdumuzun dünya üzerindeki yerinin önemini kavrar., ülkemizin kalkınmasında severek 

sorumluluk alma duygularını geliştirirler (s. 187).” 

“Türkiye’nin yakın ve uzak komşu ülkeler ve diğer dünya ülkeleriyle olan ilişkileri hakkında 

genel bilgi kazanırlar (s. 187).” 

“Türklerin yaşadığı diğer ülke ve bölgelerin coğrafi özelliklerini öğrenirler, Türklerin geniş bir 

alanda yaşayan büyük bir millet olduğunu kavrarlar (s. 187).” 

“İnsanların birbirleriyle ve coğrafi çevreleriyle karşılıklı etkilerini, insan topluluklarının 

yaşama şekillerini ve geçinme yollarını inceler, yurdun ekonomik kalkınmasında bilgili ve 

etkili vatandaş olarak yetişirler (s. 187).” 

“Plan, kroki, harita, grafik bilgileri kazanarak onlardan yararlanabilir hale gelirler (s. 187).” 

“Çevreyi korumanın günümüz ve gelecek yıllar için önemini kavrarlar (s. 187).” 

“Yaşanabilir bir çevrenin temel bir insan hakkı olduğunu kavrarlar (s. 187).” 

“Yakın çevrenin ekonomik değerleri ve millî kaynaklarımızı tanır ve bunları korumanın bir 

ödev olduğunu kavrarlar (s. 187).” 

4. Sınıf Özel Amaçlar başlığı altında: 

“Okulu tanıyabilme (s. 188).” 

“Okulda uyulması gereken kurallar bilgisi (s. 188).” 

“Okulda uyulması gereken kuralların önemini açıklayabilme (s. 188).” 

“Okul kurallarına uyabilme (s. 188).” 

“Okul koruma derneğini kavrayabilme (s. 188).” 

“Okul aile iş birliğinin önemini kavrayabilme (s. 188).” 

“Okuldaki demokratik hayatın oluşturulmasının önemini kavrayabilme (s. 188).” 

“Okulda demokratik hayatın gereklerine uymaya istekli oluş (s. 188).” 

“’Yakın Çevremiz’ ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi (s. 188).” 

“Yakın çevreyi tanıyabilme (s. 188).” 

“Yakın çevreyi tanımanın önemini kavrayabilme (s. 188).” 

“Adres bilgisi (s. 188).” 

“Adres ile ilgili bilgileri kullanabilme (s. 188).” 

“Yön bilgisi (s. 188).” 
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“Yön bulma yöntemleri bilgisi (s. 188).” 

“Yön bulabilme (s. 188).” 

“Kroki bilgisi (s. 188).” 

“Krokinin yararlarını kavrayabilme (s. 188).” 

“Kroki çizebilme (s. 188).” 

“Ölçek çeşitleri bilgisi (s. 188).” 

“Plan bilgisi (s. 188).” 

“Planın kullanım alanlarını kavrayabilme (s. 188).” 

“Sınıf planını yapabilme (s. 188).” 

“Ölçek ve planın önemini kavrayabilme (s. 188).” 

“İlimiz ve Bölgemizi Tanıyalım” ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi (s. 188).” 

“Harita çeşitleri bilgisi (s. 188).” 

“Harita okumayla ilgili işaretler bilgisi (s. 188).” 

“Haritalardan yararlanmanın önemini kavrayabilme (s. 188).” 

“Haritada yön bilgisi (s. 188).” 

“Atlas kullanım bilgisi (s. 188).” 

“Atlastan yararlanmanın önemini kavrayabilme (s. 188).” 

“Atlas kullanabilme (s. 188).” 

“Atlas kullanmaya istekli oluş (s. 188).” 

“Yurdumuzun coğrafi bölgelerini tanıyabilme (s. 188).” 

“İlimizin yeryüzü şekillerini tanıyabilme (s. 188).” 

“Bölgemizin yeryüzü şekillerini tanıyabilme (s. 188).” 

“İlimizin bulunduğu bölgenin iklimini tanıyabilme (s. 188).” 

“İlimizin bulunduğu bölgenin bitki örtüsünü tanıyabilme (s. 188).” 

“İlimizin akarsularını tanıyabilme (s. 188).” 

“Bölgemizin akarsularını tanıyabilme (s. 188).” 

“İlimizin göllerini tanıyabilme (s. 188).” 

“Bölgemizin göllerini tanıyabilme (s. 188).” 

“İlimizin nüfus ve yerleşim birimlerini tanıyabilme (s. 188).” 

“Bölgemizin nüfus ve yerleşim birimlerini tanıyabilme (s. 188).” 

“İlimizde ekonomik hayatı oluşturan alanları tanıyabilme (s. 188).” 

“Bölgemizde ekonomik hayatı oluşturan alanları tanıyabilme (s. 188).” 

“İlimizde yaşanmış önemli tarihi olaylar bilgisi (s. 188).” 

“İlimizi ve bölgemizi gösteren haritayı okuyabilme (s. 188).” 
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“İlimizin bulunduğu çevrenin korunması ve güzelleştirilmesinin önemini kavrayabilme (s. 

188).” 

“İlimizin bulunduğu çevrenin korunması ve güzelleştirilmesi için yapılan faaliyetlere 

katılmaktan zevk alış (s. 188).” 

“Bölgemizin bulunduğu çevrenin korunması ve güzelleştirilmesinin önemini kavrayabilme (s. 

188).” 

“Bölgemizin bulunduğu çevrenin korunması ve güzelleştirilmesi için yapılan faaliyetlere 

katılmaktan zevk alış (s. 188).” 

“Ormanları korumanın önemini kavrayabilme (s. 188).” 

“Ağaç ekme çalışmalarına katılmaya gönüllü oluş (s. 188).” 

“Doğal parklarımızın önemini kavrayabilme (s. 188).” 

“Tarihî eserlerimizin önemini kavrayabilme (s. 188).” 

5. Sınıf Özel Amaçlar başlığı altında: 

“’Güzel Yurdumuz Türkiye’ ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi (s. 191)” 

“Türkiye’nin Dünya üzerindeki yerini tanıyabilme (s. 191)” 

“Yurdumuzun yeryüzü şekilleri bilgisi (s. 191)” 

“ Yeryüzü şekillerinin yaşantımız üzerindeki etkilerini açıklayabilme (s. 191)” 

“Yurdumuzdaki iklim çeşitleri ile ilgili sınıflamalar bilgisi (s. 191)” 

“Yurdumuzdaki iklim çeşitlerinin etki alanları bilgisi (s. 191)” 

“Yurdumuzun doğal bitki örtüsü bilgisi (s. 191)” 

“Yurdumuzdaki doğal bitki örtüsünün önemini kavrayabilme (s. 191)” 

“Yurdumuzun akarsularını tanıyabilme (s. 191)” 

“Yurdumuzun akarsularının özellikleri bilgisi (s. 191)” 

“Yurdumuzun akarsularından sağlanan yararları açıklayabilme (s. 191)” 

“Yurdumuzun göllerini tanıyabilme (s. 191)” 

“Yurdumuzun göllerinin özellikleri bilgisi (s. 191)” 

“Yurdumuzun göllerinden sağlanan yararları açıklayabilme (s. 191)” 

“Türkiye’den doğup sınır aşan akarsuların bilgisi (s. 191)” 

“Türkiye’den doğup sınır aşan akarsuların önemini kavrayabilme (s. 191)” 

“Yurdumuzu çevreleyen denizleri tanıyabilme (s. 191)” 

“Yurdumuzu çevreleyen denizlerin özellikleri bilgisi (s. 191)” 

“Yurdumuzun boğazlarını tanıyabilme (s. 191)” 

“Yurdumuzun boğazlarının özellikleri bilgisi (s. 191)” 

“Yurdumuzun kara sınırlarını tanıyabilme (s. 191)” 

“Yurdumuzun kara sınırlarının özellikleri bilgisi (s. 191)” 

“Doğal çevrenin önemini kavrayabilme (s. 191)” 
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“Çevre sorunları ile ilgili sınıflamalar bilgisi (s. 191)” 

“Çevre sorunlarının doğurduğu sonuçları açıklayabilme (s. 191)” 

“Çevre sorunlarının çözümünde alınacak önlemleri açıklayabilme (s. 191)” 

“Çevre sorunlarının çözümünde üzerine düşen görevleri yapmaya istekli oluş (s. 191)” 

“Çevre sorunlarının çözümünde devlete düşen görevlerin farkında oluş (s. 191)” 

“Doğal afetlerden korunma yolları bilgisi (s. 191)” 

“Orman yangınlarının ülkemize verdiği zararın farkında oluş (s. 191)” 

“Ormanların yurdumuz için önemini kavrayabilme (s. 191)” 

6. Sınıf Özel Amaçlar başlığı altında: 

“’Coğrafya ve Dünyamız’ ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi (s. 196)” 

“Coğrafyanın konusu bilgisi (s. 196)” 

“Coğrafya öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilme (s. 196)” 

“Dünyanın özellikleri bilgisi (s. 196)” 

“Dünyanın hareketleri ile ilgili sınıflamalar bilgisi (s. 196)” 

“Dünyanın hareketlerinin sonuçlarını açıklayabilme (s. 196)” 

“Kıt’aları tanıyabilme (s. 196)” 

“Kıt’aların özellikleri bilgisi (s. 196)” 

“Okyanusları tanıyabilme (s. 196)” 

“Okyanusların özellikleri bilgisi (s. 196)” 

“Model küre üzerinde kıt’aların ve okyanusların yerini gösterebilme (s. 196)” 

“Dünya üzerinde herhangi bir yerin coğrafi konumunu açıklayabilme (s. 196)” 

“Dünya üzerinde herhangi bir yerin matematik konumunun sonuçlarını kavrayabilme (s. 196)” 

“Dünya üzerinde herhangi bir yerin özel konumunun sonuçlarını kavrayabilme (s. 196)” 

“Türkiye haritası üzerindeki herhangi bir yerin coğrafi konumunu bulabilme (s. 196)” 

“Dünyamızda insanlığı etkileyen başlıca olaylar bilgisi (s. 196)” 

“Dünyamızda insanlığı etkileyen başlıca olayların önemini kavrayabilme (s. 196)” 

“20. yüzyılda bilim ve teknolojide meydana gelen bazı önemli olayların insanlığa etkileri bilgisi 

(s. 196)” 

“Türkiye’miz ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi (s. 196)” 

“Genel nüfus sayımı bilgisi (s. 196)” 

“Genel nüfus sayımının sağladığı yararların farkında oluş (s. 196)” 

“Yurdumuzda nüfusun genel dağılış bilgisi (s. 196)” 

“Yurdumuzun nüfus dağılımını gösteren haritayı okuyabilme (s. 196)” 

“Kırsal yerleşim yerlerinden kentlere göçün nedenleri bilgisi (s. 196)” 

“Kırsal yerleşim yerlerinden kentlere göçün sonuçlarını kavrayabilme (s. 196)” 
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“Kent yaşamına uyum kurallarının farkında oluş (s. 196)” 

“Yurdumuzdaki nüfus artışının nedenleri bilgisi (s. 196)” 

“Yurdumuzdaki nüfus artışının sonuçlarını açıklayabilme (s. 196)” 

“Aile planlamasının önemini kavrayabilme (s. 196)” 

“Yurdumuzdaki nüfus kaybının nedenleri bilgisi (s. 196)” 

“Yurdumuzdaki nüfus kaybının sonuçlarını açıklayabilme (s. 196)” 

“Yurdumuzdaki yerleşim yerleri ile ilgili sınıflamalar bilgisi (s. 196)” 

“Yurdumuzdaki yerleşim yerleri ile ilgili sorunlar bilgisi (s. 196)” 

“Yurdumuzdaki yerleşim yerleri ile ilgili sorunların giderilmesinin önemini kavrayabilme (s. 

196)” 

“Yurdumuzdaki yerleşim yerleri ile ilgili sorunlara çözüm önerilerinde bulunabilme (s. 196)” 

“Yurdumuzdaki ekonomik hayatı oluşturan alanları tanıyabilme (s. 196)” 

“Yurdumuzdaki tarım bilgisi (s. 196)” 

“Yurdumuzdaki hayvancılık bilgisi (s. 196)” 

“Yurdumuzdaki su ürünleri bilgisi (s. 196)”  

“Yurdumuzdaki orman ürünleri bilgisi (s. 196)” 

“Yurdumuzdaki madenler ve enerji kaynakları bilgisi (s. 196)” 

“Yurdumuzdaki sanayi bilgisi (s. 196)” 

“Yurdumuzdaki ulaşım bilgisi (s. 196)” 

“Trafik kazalarının topluma verdiği zararların farkında oluş (s. 196)” 

“Yurdumuzda iletişim bilgisi (s. 196)” 

“Yurdumuzda turizm bilgisi (s. 196)” 

“Turizmin ülke ekonomisine katkılarını kavrayabilme (s. 196)” 

“Eğitimin bir toplumun sağlıklı gelişmesindeki yerini ve önemini kavrayabilme (s. 196)” 

“Sporun bir toplumun sağlıklı gelişmesindeki yerini ve önemini kavrayabilme (s. 196)” 

“Sportif faaliyetlere katılmaktan zevk alış (s. 196)” 

7. Sınıf Özel Amaçlar başlığı altında: 

“’Türkiye’nin coğrafi bölgeleri’ ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi (s. 199)” 

“Türkiye’nin coğrafi bölgelerini oluşturan etmenler bilgisi (s. 199)” 

“Türkiye’nin coğrafi bölgeleri ile ilgili sınıflamalar bilgisi (s. 199)” 

“Karadeniz Bölgesi bölümlerinin özellikleri bilgisi (s. 199)” 

“Karadeniz Bölgesi bölümlerinin özelliklerini kavrayabilme (s. 199)” 

“Karadeniz bölgesini gösteren haritayı okuyabilme (s. 199)” 

“Marmara Bölgesi bölümlerinin özellikleri bilgisi (s. 199)” 

“Marmara Bölgesi bölümlerinin özelliklerini kavrayabilme (s. 199)” 
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“Marmara bölgesini gösteren haritayı okuyabilme (s. 199)” 

“Ege Bölgesi bölümlerinin özellikleri bilgisi (s. 199)” 

“Ege Bölgesi bölümlerinin özelliklerini kavrayabilme (s. 199)” 

“Ege bölgesini gösteren haritayı okuyabilme(s. 199)” 

“Akdeniz Bölgesi bölümlerinin özellikleri bilgisi (s. 199)” 

“Akdeniz Bölgesi bölümlerinin özelliklerini kavrayabilme (s. 199)” 

“Akdeniz Bölgesini gösteren haritayı okuyabilme (s. 199)” 

“Güneydoğu Anadolu Bölgesi bölümlerinin özellikleri bilgisi (s. 199)” 

“Güneydoğu Anadolu Bölgesi bölümlerinin özelliklerini kavrayabilme (s. 199)” 

“Güneydoğu Anadolu Bölgesini gösteren haritayı okuyabilme (s. 199)” 

“Doğu Anadolu Bölgesi bölümlerinin özellikleri bilgisi (s. 199)” 

“Doğu Anadolu Bölgesi bölümlerinin özelliklerini kavrayabilme (s. 199)” 

“Doğu Anadolu Bölgesini gösteren haritayı okuyabilme (s. 199)” 

“İç Anadolu Bölgesi bölümlerinin özellikleri bilgisi (s. 199)” 

“İç Bölgesi bölümlerinin özelliklerini kavrayabilme (s. 199)” 

“İç Anadolu Bölgesini gösteren haritayı okuyabilme (s. 199)” 

“Türkiye’nin coğrafi bölgelerini gösteren haritayı okuyabilme (s. 199)” 

“’Yurdumuzun Komşuları ve Türk Dünyası’ ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi (s. 

200)” 

“Yurdumuzun komşularını tanıyabilme (s. 200)” 

“Yurdumuzun komşularının coğrafi özellikleri bilgisi (s. 200)” 

“Türklerin komşu ülkelerdeki nüfus varlığının farkında oluş (s. 200)” 

“Türkiye’nin komşu ülkelerle olan sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerini açıklayabilme (s. 

200)” 

“Bağımsız Türk cumhuriyetlerini tanıyabilme (s. 200)” 

“Bağımsız Türk cumhuriyetlerinin coğrafi özellikleri bilgisi (s. 200)” 

“Bağımsız Türk cumhuriyetleri ile olan sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerini açıklayabilme 

(s. 200)” 

“Asya’da Türklerin yaşadığı başlıca diğer ülkeleri tanıyabilme (s. 200)” 

“Asya’da yasayan Türklerin nüfus varlığının farkında oluş (s. 200)” 

“Asya’da Türklerin yasadığı özerk cumhuriyetleri tanıyabilme (s. 200)” 

“Asya’da özerk cumhuriyetlerde yasayan Türklerin nüfus varlığının farkında oluş (s. 200)” 

“Avrupa’da Türklerin yaşadığı başlıca ülkeleri tanıyabilme (s. 200)” 

“Avrupa’da Türklerin yaşadığı başlıca ülkelerin coğrafi özellikleri bilgisi (s. 200)” 

“Avrupa’da yasayan Türklerin nüfus varlığının farkında oluş (s. 200)” 
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“Türkiye’nin, Avrupa’da Türklerin yaşadığı başlıca ülkelerle olan sosyal, kültürel ve ekonomik 

ilişkilerini açıklayabilme (s. 200)” 

“Türkiye dışındaki vatandaşlarımızın yaşadığı ülkeleri tanıyabilme (s. 200)” 

“Uluslararası kuruluşlar ile ilgili kısaltmalar bilgisi (s. 200)” 

“Ulusal kuruluşlar bilgisi (s. 200)” 

“Uluslararası kuruluşlar bilgisi (s. 200)” 

“Uluslararası kuruluşların önemini kavrayabilme (s. 200)” 

“Ulusal, resmî ve gönüllü yardım kuruluşlarını tanıyabilme (s. 200)” 

“Uluslararası, ulusal resmi ve gönüllü yardım kuruluşları arasındaki planlama ve is birliğinin 

önemini kavrayabilme (s. 200)” 

“Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar bilgisi (s. 200)” 

“Uluslararası kuruluşlar ile Türkiye arasındaki ilişkiyi kavrayabilme (s. 200)” 

Yapılandırılmış Destek ile İlgili Bulgular 

Yapılandırılmış destek bileşeni, otantik öğrenme sürecinde öğretmenin rehber rolüne (Bektaş 

ve Horzum, 2014; Caseley, 2004; Herrington, 2006; Herrington & Oliver, 2000; Renzulli, 1997; 

Şekerci, 2021) vurgu yapmaktadır. Bu bileşenle ilişkili olduğu düşünülen Program ifadeleri 

aşağıdaki gibidir: 

Programın Uygulanmasıyla İlgili Açıklamalar başlığı altında: 

“Öğrencilere, çoğulcu demokratik rejimin, başka rejimlerden üstünlüğü, tarihten örnekler 

verilerek kavratılır. Demokratik bir toplum hayatının gerektirdiği duyuş, düşünüş ve 

davranışları kazanabilmelerini sağlamak için okul içi eğitici faaliyetlerden yararlanılır. 

Özellikle, sınıf ve eğitici kol temsilcilerine aday olmada, çeşitli iş ve grup çalışmalarında 

öğrenciler cesaretlendirilir (s. 185).” 

“Öğretmenlerin belirleyeceği bazı ünitelerde küme çalışması yöntemi uygulanır. Bu suretle 

öğrencilerin, çeşitli kaynaklardan bilgi edinme ve bilgilerini başkalarına sunma yolları, 

yardımlaşma, iş birliği yapma, birlikte çalışma, eleştirel düşünme, başkalarının görüşlerine 

saygı duyma, gruba katılma, grubu yönetme, kendine güvenme, sorumluluk alma, topluluk 

karşısında konuşabilme becerileri geliştirilir (s. 186).” 

“İnsanların birbirlerine muhtaç olduklarını anlar; grup faaliyetlerine katılmanın, başkalarına 

yardım etmenin önemini takdir eder ve bunu uygulayabilir hâle gelirler (s. 187).” 

“Beraber çalışma, sorumluluk alma, yardımlaşma ve karar verme kurallarını uygulamayı 

öğrenirler (s. 187).” 

4. Sınıf Özel Amaçlar başlığı altında: 

“Okulun korunması ve çevresinin güzelleştirilmesi için yapılan etkinliklere katılmaktan zevk 

alış (s. 188)” 

Bölgemizin bulunduğu çevrenin korunması ve güzelleştirilmesi için yapılan etkinliklere 

katılmaya istekli oluş (s. 188)” 

5. Sınıf Özel Amaçlar başlığı altında: 

“Çevre sorununun çözümünde üzerine düşen görevleri yapmaya istekli oluş (s. 191)” 

6. Sınıf Özel Amaçlar başlığı altında: 
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“Çocukların korunmasının önemini takdir ediş (s. 196)” 

Açık Bir Şekilde İfade Etme ile İlgili Bulgular 

Açık bir şekilde ifade etme, öğrencilerin ortaya koydukları ürünleri veya çalışmaları 

arkadaşlarına sunabilmeleri veya bunlar hakkında tartışabilmelerini kapsayan bir bileşendir 

(Bektaş ve Horzum, 2014; Caseley, 2004; Herrington, 2006; Herrington & Oliver, 2000; 

Renzulli, 1997; Şekerci, 2021). Program’da bileşenle bağlantılı olabilecek bir cümle 

belirlenmiştir: 

Programın Uygulanmasıyla İlgili Açıklamalar başlığı altında: 

“Öğretmenlerin belirleyeceği bazı ünitelerde küme çalışması yöntemi uygulanır. Bu suretle 

öğrencilerin, çeşitli kaynaklardan bilgi edinme ve bilgilerini başkalarına sunma yolları, 

yardımlaşma, iş birliği yapma, birlikte çalışma, eleştirel düşünme, başkalarının görüşlerine 

saygı duyma, gruba katılma, grubu yönetme, kendine güvenme, sorumluluk alma, topluluk 

karşısında konuşabilme becerileri geliştirilir (s. 186).” 

Farklı Bakış Açıları Geliştirme ile İlgili Bulgular 

Farklı bakış açıları geliştirme bileşeni öğrencilerin konuyu farklı noktalardan ele almalarına 

yardımcı olunmasıdır (Bektaş ve Horzum, 2014; Caseley, 2004; Herrington, 2006; Herrington 

& Oliver, 2000; Renzulli, 1997; Şekerci, 2021). Program’da bu bileşenle ilişkili olduğu 

düşünülen ifadeler aşağıda sunulmaktadır: 

Programın Uygulanmasıyla İlgili Açıklamalar başlığı altında: 

“Konuların işlenişinde yalnız anlatım ve soru-cevap teknikleriyle yetinilmeyip konuların 

özelliğine göre; münazara, örnek olay incelemesi, problem çözme gibi öğrenciyi aktif kılan onu 

araştırmaya ve incelemeye sevk eden tekniklere de başvurulur (s. 186).” 

4. Sınıf Özel Amaçlar başlığı altında: 

“Farklı düşüncede olan kişileri dinlemeye duyarlık (s. 188)” 

İş Birliği ile İlgili Bulgular 

İş birliği bileşeninde otantik görev ve etkinliklerin öğrenciler tarafından birlikte ve uyum içinde 

yürütülüp tamamlanması vurgulanmaktadır (Bektaş ve Horzum, 2014; Caseley, 2004; 

Herrington, 2006; Herrington & Oliver, 2000; Renzulli, 1997; Şekerci, 2021). Aşağıda, 

Program’ın söz konusu bileşenle bağlantılı olabilecek ifadelerine yer verilmiştir: 

Programın Uygulanmasıyla İlgili Açıklamalar başlığı altında: 

 “Öğrencilere çoğulcu demokratik rejimin başlıca rejimlerden üstünlüğü, tarihten örnekler 

verilerek kavratılır. Demokratik bir toplum hayatının gerektirdiği duyuş, düşünüş ve 

davranışları kavrayabilmelerini sağlamak için okul içi eğitici faaliyetlerden yararlanılır. 

Özellikle sınıf ve eğitici kol faaliyetlerine aday olmakta, çeşitli iş ve grup çalışmalarında 

öğrenciler cesaretlendirilir (s. 185).” 

Genel Amaçlar başlığı altında: 

“İnsanların birbirine muhtaç olduklarını anlar; grup faaliyetlerine katılmanın, başkalarına 

yardım etmenin önemini takdir eder ve bunu uygulayabilir hâle gelirler (s. 187).” 

Uzman Performansı ile İlgili Bulgular 

Uzman performansı, öğrencilerin otantik öğrenme etkinliklerinde kazanacakları bilgileri 

uzmanların görüşlerinden yararlanarak gerçek yaşamlarında nasıl kullanacaklarını öğrenmeleri 

(Bektaş ve Horzum, 2014; Caseley, 2004; Herrington, 2006; Herrington & Oliver, 2000; 
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Renzulli, 1997; Şekerci, 2021) üzerinedir. Program’da bu bileşenle ilgili olabileceği düşünülen 

bir açıklamayla karşılaşılmaktadır: 

Programın Uygulanmasıyla İlgili Açıklamalar başlığı altında: 

“Öğrencilerin çalışma ortamları – yalnız derslikler değil- aile, okul, çeşitli topluluklar, 

kitaplıklar, müzeler, sergiler vb. yerleri de kapsar. Öğrencilere bu yerlerde incelemeler, gezi-

gözlem ve ilgili kişilerle görüşmeler yaptırılır (s. 186).” 

SONUÇ 

Elde edilen veriler ışığında 1998 Programı’nın otantik öğrenme açısından zengin bir içeriğe 

sahip olduğu söylenebilir. Özellikle otantik bağlam bileşenine ilişkin ifadelerin Program’da 

daha yoğun yer aldığı görülmektedir. Ayrıca otantik öğrenmeye yönelik içeriklerin tamamının, 

Program’ın girişindeki açıklamalar ile genel amaçlara yönelik bölümler altında kendilerine 

daha fazla yer bulduğu anlaşılmaktadır. Sınıf düzeyleri arttıkça otantik öğrenme bileşenleriyle 

karşılaşma ihtimalinin azaldığı da belirtmek yerinde olacaktır. 

Bu çalışma, otantik öğrenme açısından 1998 İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nı 

ele almıştır. Sonraki yıllarda yayımlanıp uygulanan öğretim programlarının da aynı bakış 

açısıyla incelenmesi ve söz konusu programların karşılaştırılmasının alana yararlı veriler 

sağlayacağı düşünülmektedir. 
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TEK PARTİ VE DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ LİSE TARİH DERS 

KİTAPLARININ MUHTEVASI* 

 

Havva AKDAĞ 

 

Özet 

Atatürk, modern bir devlet oluştururken gerçekleştirdiği inkılâplardan önemli bir bölümü 

eğitim alanında olmuştur. Cumhuriyet rejiminin ideolojisini yeni nesillere aktarmak, toplumda 

millî birlik ve beraberliği sağlamak ve millet bilincini oluşturmak ancak eğitimle, özellikle de 

tarih eğitimi ile söz konusu olabilirdi. Avrupalıların, Türkleri barbar, hiçbir medeniyet 

kuramayacak kadar ilkel ve göçebe olarak göstermeleri Mustafa Kemal’i harekete geçirmiş, 

1928 yılından itibaren yürütülen çalışmalar sonucunda Türk Tarihini Tetkik Heyeti 

kurulmuştur. Heyet, Avrupalıların Anadolu topraklarında iddialarına tarih ile karşılık vermek 

istemiştir. Bu amaçla Türk Tarih Tezi’ni ortaya koymuşlar ve bu tezi genç nesle benimsetmek 

için araç olarak tarihi seçmişlerdir. Heyetin 1931 yılı itibariyle yayınlamış oldukları tarih ders 

kitaplarında Türklerin ilk ana yurtları Orta Asya’dan dünyaya medeniyeti yaydıkları ileri 

sürülmüştür. İnönü döneminden itibaren amacına ulaşılan bu iddiadan uzaklaşmaya başlandı. 

Bu dönemde batılıların medeniyet seviyesinin temeli hümanizm görüldüğünden Yunan ve Latin 

kaynaklar önem kazanmış, liselerde Yunan tarihine daha çok ağırlık verildiği gibi Latince de 

öğretilmeye başlatılmıştır. Demokrat Parti yönetime geldiğinde ideoloji değiştiğinden Türk 

Tarih Tezi yumuşatılaraktan ders kitaplarında yer alırken Osmanlı Devleti’ne ve kurumlarına 

aşırı yüklenilmekten kaçınılmış CHP’nin parti tüzüğü ders kitaplarından tamamen 

çıkarılmıştır. Cumhuriyet ile birlikte iktidara kim hakimse tarihi araç olarak kullanmışlar ve 

bu araçla ideolojilerini yaymaya çalışmışlardır. 

Abstract  

While Atatürk was founding a modern republic, many important revolutions he performed were 

about education. To transfer the republican ideology to new generation, to provide the national 

unity among the society and to compose a national conscious could be done only by education, 

especially history education. That Europeans showed Turks as barbarian, so primitive and 

nomad that they couldn’t found any civilization put Atatürk into motion, as a result of the 

studies, which have been done since1928, The Committee of Turkish History Investigations. 

The committee wanted to answer back by history to the claims of Europeans on Anatolian land. 

For this reason, they put forward the Turkish History Thesis and chose history as a tool to get 

Turkish youth to consider this thesis as their own. The committee claimed that Turks have 

spread the civilization to world from their first motherland, Middle East, by the history course 

books have been printed since 1931. From the İnönü periods on, it has been started to become 

distant from this thesis that reached its aim. During this period, because the basis of the level 

of eastern civilizations was seen as humanism Greek and Latin sources gained importance, not 

only Greek history was given importance but also Latin language was started to be taught. As 

the ideology changed when the Democrat Party became in power, while softened Turkish 

History Thesis was taking place in history books, it was abstained from shouldering Ottoman 

Empire and its institutions, and the party regulations of CHP was completely removed from 

course books. By the republic, the persons who had the power used history as a tool and they 

tried to spread their ideologies by this tool. 

                                                 
* Bu çalışma yazarın “Tek Parti ve Demokrat Parti Dönemi Lise Tarih Ders Kitaplarının Muhtevası” başlıklı 

tezinden hareketle hazırlanmıştır. 
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GİRİŞ 

Geçmişten günümüze eğitimin bir çok tanımı yapılmıştır. Yapılan tanımların tamamı içinde 

eğitim, yaşanılan topluma uyum sağlama süreci olarak belirtilmektedir. Eğitim, en genel 

anlamıyla insanları belli amaçlara göre yetiştirme sürecidir.22
 Yapılan bu ve buna benzer 

tanımlarla eğitim; bir milletin maddi ve manevi değerlerinin yaşayan ve gelecek nesle aktarma 

çabası olarak da söylenebilir. 

Toplumun kendisi için hayati önem taşıyan öğeleri arasındaki uyumun bozulmadan, yaşam 

biçimini ve değerlerini gelecek zaman içinde geçerli kılma çabası olarak nitelenebilen eğitim 

bütün olarak topluma hitap etse de özelde, toplumların gelecekteki varlıkları olan çocuklara 

yönelik olarak tasarlanmaktadır. 

Bir toplumun çağdaş medeniyet seviyesini yakalayabilmesi ve ilerleyebilmesi için üzerinde 

durması gereken en önemli husus; “ eğitim”dir.23 Özellikle çağdaşlaşma yolunda ilerlemiş 

toplumlarda eğitim büyük rol oynarken, toplumsal ilerlemenin yöntemlerini öğretmede tarihten 

faydalanılmıştır. Ülkemizde Cumhuriyet rejimi ile birlikte toplumsal ilerleme, yeni ideolojiyi 

yerleştirme ve millî birlik ve beraberliği sağlama amacıyla tarihten faydalanma yoluna 

gidilmiştir. 

Cumhuriyet döneminin ilk yıllarındaki tarih öğretiminde Osmanlı tarihçiliğinin etkileri görülür. 

Yeni rejimle birlikte farklı ideolojik görüşler olsa bile bu görüşler ilk etapta tarih kitaplarına 

birden yansıtılamamıştır. Bu dönemde Millî Mücadeleden, ayaklanmalardan yeni çıkılırken 

diğer taraftan rejim belirleme ve inkılâpların gerçekleştirme evresi buna izin vermemiştir. 

Cumhuriyet dönemi ile birlikte, Atatürk’ün önderliğinde üzerinde çalışılan en önemli bilim 

alanı tarih ve tarihçilik olmuştur. 

TEK PARTİ DÖNEMİ LİSE TARİH DERS KİTAPLARININ MUHTEVASI 

Atatürk Dönemi Tarih Ders Kitapları 

Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında eğitimle ilgili yapılan toplantılarda yeni düzenlemelere 

gidilmesine karar verilmiştir. Ancak özellikle tarih ve tarihçilik alanında çalışmaların 

yoğunlaşmaması sebebiyle önceleri Meşrutiyet döneminde okutulan ders kitaplarının 

okutulmasına devam edilmiştir. 

Türkiye’de 20. yüzyılın ulusal bilinci ve tarih yazımı, sönen Osmanlı Devleti’ne karşıtlık içinde 

biçimlendi. Tarihin bu anına gelindiğinde Osmanlı Devleti zaten daha eskiden başlamış bir 

yergi kampanyasının hedefi durumundaydı. Birçok Avrupalı Rönesans çağında Türkleri 

Romalıların saygın ardılları olarak görüyordu, oysa 19. yüzyıl sonunda onları barbarlıkla, tam 

bir kültür yoksunluğuyla Avrupa’nın bağrındaki uğursuz ve yıkıcı unsur olmakla suçlamak 

konusunda tam bir ağız birliği edilmiştir. Balkan Savaşları sonunda Türkler Avrupa’nın 

neredeyse tamamen dışına atıldıkları sırada, Anadolu’daki varlıklarının meşruluğu bile tartışma 

konusu yapılmış ve geldikleri yere, Orta Asya’ya sürülmelerini isteyen sesler yükselmişti.24 

Bütün bu iddialara karşı Türklerin Anadolu’daki varlığının meşruluğu kanıtlanmalı ve 

Avrupalılara bu toprakların Türklere ait olduğu ispatlanmalıydı. 

Milliyetimizin esasları nelerdi ve devlet Türk Milleti’nin nasıl bir kültür içinde yetişmesini 

istiyordu? Bu soruların cevabı elbetteki tarihte aranacaktı. Şu halde Türk’ün millî hüviyetini 

ortaya çıkarmak üzere tarihe yeniden bakmak, onu yeniden yorumlamak gerekiyordu. 20. 

yüzyıl başlarına kadar Türk tarihçileri Osmanlı tarihinin gerisinde sadece Selçuklulardan kısaca 

                                                 
22 Nurettin Fidan-Münire Erden, Eğitime Giriş, Feryal Matbaacılık, Ankara 1992, s. 12. 
23 Nuri Köstüklü, Sosyal Bilimler ve Tarih Öğretimi, Kuzucular Ofset, Konya 1999, s. 5 
24 Etıenne Copeaux, Tarih Ders Kitaplarında (1931-1993) Türk Tarih Tezinden Türk – İslâm Sentezine, Çev: Ali 

Berktay, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2000, s. 15 
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bahsederlerdi. O zamanın tarih anlayışında Türklerin ayrı bir milliyet ifade ettikleri kabul 

edilmekle birlikte Türk tarihi Anadolu’daki Müslüman Türklerin başlangıcına kadar gider, 

oradan İslâm tarihine bağlanırdı. Türklerin Anadolu’dan önceki tarihleri Osmanoğullarının 

ataları anlatılırken zikredilen ve çoğu efsanevi olup Oğuz Han’a kadar dayanan bir şecereden 

ibaret kalıyordu. 19. yüzyıl sonunda bir taraftan Türkoloji sahasında Avrupa’da yapılan yeni ve 

çok aydınlatıcı araştırmalar, bir taraftan milliyetçilik cereyanının Türkiye’ye de girmeye 

başlaması, Osmanlı aydınlarını eski Türk tarihi konusunda uyandırdı. Bu arada Rusya’dan 

Türkiye’ye gelmiş bir takım Türk aydınlarının, özellikle kendilerini kabul ettirmek gayreti 

içinde, Türklerin Osmanlı tarih ve coğrafyası içinde de bir varlık olduklarını anlatmaya 

çalışmaları yeni tarih anlayışının doğuşunda etkili oldu. Bu görüşler, milliyetçilik cereyanının 

genişlemesiyle gitgide kuvvet kazanıyordu. II. Meşrutiyet devrinde “ Turan” fikrinin genç 

aydınlar arasında çok yaygın olduğunu görüyoruz. Artık Türkler uzak atalarını İslâm büyükleri 

arasında değil de Asya steplerinin cihangirleri arasında aramaya başladılar. Cumhuriyet bu 

değişmeyi son haddine kadar götürdü ve bir devlet politikası haline getirdi,. Türk Tarihi Tetkik 

Cemiyeti kurulduktan sonra ilk büyük iş Türk tarihini cihan tarihi içinde belli bir yere oturtmak 

ve bunu bütün nesillere öğretmek oldu.25 İşte bu zihniyetle 1928-1930 yıllarında tarih 

alanındaki çalışmalara hız verilmesiyle ortaöğretimde okutulacak olan ders kitapları 

oluşturulmuştur. 

Kitapları inceleyecek olursak, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarından 1939 yılına kadar 

ortaöğretim kurumlarında okutulan tarih ders kitapları şunlardır: 

1) Tarih-i Umumi 

2) Türkiye Tarihi 

3) Türk Tarihinin Ana Hatları 

4) Türk Tarihinin Ana Hatları Medhal Kısmı 

5) 1931 yılında basılan dört ciltlik tarih ders kitapları 

a) Tarih I – Tarihten Evvelki Zamanlar ve Eski Zamanlar 

b) Tarih II – Orta Zamanlar 

c) Tarih III – Yeni ve Yakın Zamanlarda Osmanlı – Türk Tarihi 

d) Tarih IV – Türkiye Cumhuriyeti 

Tarih-i Umumi 

1931 yılındaki kitaplar hazırlanıncaya kadar Ali Reşat Bey’in “Tarih-i Umumi” çok yaygın bir 

tarih ders kitabı olarak kullanılmıştır. Bu kitap, aslında Ali Reşat Bey’in Meşrutiyet Döneminde 

yazdığı tarih-i umumilerin biraz değiştirilmesi ve kısaltılması, kimi yerlerde de yeni bilgiler 

verilmesi yoluna gidilmesi yoluyla ortaya çıkan bir eserdir. Bu nedenle de kitap önemli ölçüde 

Fransız ders kitaplarının ve Fransız görüşünün etkisindedir.26 

1923 basımı “Tarih-i Umumi” de Hunların, Türklerin, Moğolların, Tatarların siyasi tarihleri, 

bulundukları coğrafyada daha önce bulunan devletler Çin kaynaklarından yararlanılarak 

aktarılmıştır. Devletlerin geçim kaynakları, ne kadar barbar görünürse görünsünler verdikleri 

sözlerin doğruluğu, çocuklarını nasıl terbiye ettiklerine dair bilgiler yer almaktadır. Ancak 

seneler geçtikçe eski kitapların millîyet ve halkçılık esaslarına uygun olmak üzere bir dereceye 

kadar ıslah edilmeye çalışıldığı veyahut bu esaslara göre yeni kitaplar yazılmaya uğraşıldığı 

                                                 
25 Erol Güngör, Dünden Bugünden Tarih – Kültür ve Milliyetçilik, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1999, s. 91-92 
26 Yusuf Akçura, “Tarih Yazmak ve Tarih Okutmak Usûllerine Dair”,I. Türk Tarih Kongresi (Konferanslar – 

Münakaşalar), Maarif Matbaası, İstanbul 1932, s. 568 
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görüldü. Fakat bu kitapları yazanlarda itiraf etseler gerekir ki yapılan tadiller ve ıslahlar asıldan 

ziyade şekle, ruhtan ziyade maddeye ait idi.27 Bu noktadan itibaren Cumhuriyet Döneminin 

tarih ders kitapları yazılmaya başlanmıştır. Böylece yeni rejimin görüşleri ders kitaplarında yer 

almaya başlamıştır.  

Aynı yıllarda derli toplu ve metodik ders kitapları yazılması çok açık bir gereksinme olarak 

görülüyordu ve bu işin özgün bir biçimde Türkler tarafından yapılması öngörülüyordu.28 

Türkiye Tarihi 

1924 yılında ilk olarak Arap harfleriyle basılan kitap, Hamid ve Muhsin tarafından yazılmıştır. 

1924-1929 yılları arasında tarih ders kitabı olarak okutulan Türkiye Tarihi, Maarif Vekaleti 

Millî Talim ve Terbiye Dairesinin 30/9/1929 tarihli emriyle 10.000 adet basılmıştır. Toplam 

olarak 766 sayfadan oluşan kitabın yazarları Hamid ve Muhsin kitabın yazılışında farklı 

yöntemler uyguladıklarını belirtmektedirler. Kendileri, tarihi olayları açıklamak için 

şahıslardan, şahısların etrafında dönüp durmaktan kaçındıklarını olayları, neden-sonuç ilişkisi 

içerisinde inceleyerek bilimselliğe yaklaştıklarını vurgulamaktadırlar. Osmanlı vakanüvislerini 

eleştirmekte ve olayların gerçek nedenlerini ifade ettiklerini belirtmektedirler. Amaçlarının, 

“Eski vakanüvislerin yaptığı gibi ve son zamanlara kadar yazılan Osmanlı tarihlerinden 

birçoğunda görüldüğü veçhile bütün vaka ve hadiseleri şahıslar etrafında toplamak ve her şeyi 

bunların muvaffakiyeti şeklinde göstermekten bilhassa içtinap ettik”29 şeklinde ifade 

etmişlerdir. 

Konuların açıklanmasında, Avrupa ve diğer dünya ülkelerindeki olaylarla eşzamanlılık 

oluşturulmuştur. Tarihin merkezine özellikle 18. ve 19. yüzyıl Avrupasını oturtmak 

istemediklerini ve tarih dendiğinde yalnızca Avrupa Tarihini düşünmediklerini, Avrupa 

haricindeki beşeriyet yani Amerika, Çin, Japonya medeniyetlerini de ele alarak açığa 

vurmuşlardır.30 

Bu kitap bundan sonrakilerden farklı olarak Türkiye Tarihi adını verdiği ciltle neredeyse 

tümüyle Osmanlı Tarihini ele almaktadır. Devletin zafer dolu dönemiyle başlayarak çeşitli 

dönemlerini incelemekte ve bunu yaparken Avrupa’nın yorumlarından ve tarihe 

yaklaşımlarından yararlanmaktadır. Kitapta Osmanlı ve Avrupa tarihinin eşzamanlı 

dönemlerine aşağı yukarı eşit bir yer ayrılmıştır. Her bölüm dönemin Avrupa ve Asya 

tarihlerinin kısa ve özlü sunuşuyla desteklenmiş, padişahın iç politikası ve diplomatik girişimler 

buna eklenmiştir. Biyografik notlar ve resimler oldukça eğitici ve dengeli bir biçimde 

yerleştirilmiştir. Bazı dipnotlar söz konusu tarihi olayları detaylı şekilde açıklar niteliktedir. 

Birkaç bölümün sonunda ek okuma parçaları da göze çarpmaktadır. 

Kitabın giriş bölümünde, olayların bir kişinin etrafında açıklanamayacağı belirtilmiş olmasına 

rağmen, içerikte tam tersinin yapıldığı dikkat çekmektedir. Özellikle başarısızlıklar söz konusu 

olduğunda suçlamalar bir kişinin üzerine yıkılmıştır.  

Birinci bölümde, olaylar neden-sonuç ilişkisi içerisinde açıklanmaya çalışılmıştır. Kitapta 

bütünlüğü bozmamak için bugün olduğu gibi (II. Bayezid, Yavuz, Kanuni dönemleri gibi) 

padişah dönemlerine göre bölümlere ayrılmıştır. Olaylar arasında bütünlüğün sağlanması 

açısından olumlu olan bu sistem, hangi olayın kimin zamanında olduğunun anlaşılmasını 

güçleştirmiştir. Olayların gerçek nedenlerini vermek yerine görünürdeki nedenleri verilmiştir. 

                                                 
27 Akçura, a.g.m., s. 596 
28 Büşra Ersanlı Behar, İktidar ve Tarih, Afa Yayıncılık, İstanbul 1992, s. 43 
29 Hamid – Muhsin, Türkiye Tarihi, Devlet Matbaası, İstanbul 1930, Mukaddime, s. 1 
30 Zerrin Tok, Tek Parti Döneminde Tarih Öğretimi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 1996, s. 54 
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Osmanlı İmparatorluğunda Tevakkuf Devri (1579-1683) bölümünde, Osmanlı Devletinin 

duraklama dönemi iç ve dış nedenleri ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.  

Dördüncü bölüm, Ricat Devri (1683-1792) ifadesiyle Osmanlı Devleti’nin gerileme 

nedenlerine yer verilmiştir. Gerileme nedeni olarak “hiyerarşik düzendeki suiistimal ve 

samimiyetsizlik”70 gösterilmiştir. Gerileme nedenleri yüzeysel olarak bugünkü şekilde ifade 

edilmiştir. Nedenleri açıklamak yerine bazı kişi ve durumlar suçlanmıştır. Avrupa ile Osmanlı 

Devletini mukayese etmeden yanlış kanılara varılmıştır. Siyasi tarihin olayları arkası arkasına 

verilmiş, tarih sadece savaşlardan ibaretmiş gibi gösterilmiştir. 

Üçüncü ve beşinci kısımda, o dönemlerdeki Avrupa ele alınmıştır. Osmanlı Devleti ile 

Avrupa’nın eş zamanlı olarak incelenmesi dikkat çekmektedir. 

Yedinci ve son bölüm olan Osmanlı-Türk Medeniyeti şeklinde açıklanan kısımda Türk 

Ulusçuluğu dönemi ele alınıyor. Bu bölümde İslam Medeniyetinin etkisinden önce Türklerin 

kabileler halinde yaşadıkları belirtilmektedir. “Oysa yeni yeni şekillenmekte olan resmi Türk 

Tarih Tezi zaman içinde böyle bir açıklamayı bir hakaret olarak görecek ve bundan sonra Türk 

kabilelerinden değil Türk Devletlerinden söz edilecektir”31 Dikkati çeken diğer bir özellik ise 

çağ ayrımına gidilmiş olmasıdır. 

Ortaokul 3.sınıftan itibaren okutulan bu tarih ders kitabının öğrenci seviyesinin üstünde olduğu 

açıkça ortadadır. Yer yer birinci elden kaynaklara yer verse de; harita, resim ve okuma parçaları 

açısından yetersizdir. Devlet adamlarına yönelik tarih anlayışı devam etmiştir. 

Türk Tarihinin Ana Hatları 

Okullarda okutulmakta olan tarih kitaplarındaki Türk Tarih Tezi yeterli görülmediği, ancak 

Türk tarih öğretmenlerine, münevverlere ve dünya ilim âlemine Türk tezinin dayanağını ilmi 

bir surette ifade etmek lüzumunu göz önüne alan Türk Tarih Kurumu, bu maksatla “Türk 

Tarihinin Ana Hatları” adıyla büyük bir eser hazırlamaya karar vermiştir.32 

“Türk Tarihinin Ana Hatları” kitabı 1929 yılında Atatürk’ün emri ile yazılmaya başlanmış olup 

önce Türk Ocağı Türk Tarihi Tetkik Heyeti sonra Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti ve nihayet Türk 

Tarih Kurumu üyeleri tarafından kaleme alınmıştır. Atatürk çalışmalara bizzat katılmıştır. Bu 

kitabın yazılması hususunda Afet İnan Atatürk’ün “Türklerin cihan tarihindeki hakiki yeri ve 

medeniyet alemindeki rolü ne olmuştur?” sorusuna cevap vermek amacıyla yazılmaya 

başlandığını belirtir. 1930’da Türk Ocağı içinde kurulan Türk Tarih Heyeti içinde çalışmalarını 

sürdüren 1931’de Türk Tarihini Tetkik Cemiyetinde yer alacak olan seçilmiş üyelerden sadece 

parti üyesi olan Afet İnan Hanım ile ancak 2 yıl sonra meclise girecek olan Yusuf Ziya Bey 

dışında hepsi Meclis üyeleridir. Mustafa Kemal, cemiyetin bazı üyelerinde çok kısa bir süre 

içinde bir Türkiye Tarihi yazmalarını istemişlerdir.33  

Bu eser daha sonra yayınlanacak ders kitaplarına rehberlik ve kılavuzluk edecek ön çalışma 

olarak kabul edilmiştir. 

Dünya tarihi içinde Türk Tarihinin yeri konusu üzerinde yapılmış bir derleme olan eserin , asıl 

düşüncesi Atatürk’ün Türk Milletine yeni bir tarih şuuru vermek gayesinden doğmuştur. Bunun 

içinde bir eserin meydana getirilmesi için gerekli ilmi sistem ve davranışlar Atatürk tarafından 

                                                 
31 Behar, a.g.e., s. 101 
32 Muzaffer Göker, “ Türk Tarih Kurumunun İlmi ve İdari Faaliyetleri”, Belleten, C. II, S. 5, Türk Tarih Kurumu 

Basımevi, Ankara 1938, s. 13 
33 Behar, a.g.e., s. 103 



Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar I 

 

428 

 

hassasiyet ile tatbik edilmiştir.34 Bilim adamları bu kitabı inceleyip görüşlerini bildirecekler ve 

eksiklerinin tamamlanması ile son halini alacaktı. 

İ. Hakkı Uzunçarşılı, kitabı incelemiş ve hatalarla dolu olduğunu görmüştür.35 Özellikle 

Osmanlı Tarihinin yalan yanlış adapte edilmesi büyük bir yanlıştır. Atatürk kitabı incelemiş ve 

beğenmemiştir. Bunun üzerine kitabın yeniden yazılmasına karar verilmiş ve kitabın 

bölümlerinin kendi sahaları ile ilgisi olan tarihçilere yazdırılması kabul edilmiştir. 

Kısa bir sürede hazırlanıp, basılan, Türk Tarihi Tezinin okullarda eğitim aracılığıyla verilmesini 

sağlayan bu eserde temel amaç tarih ve tarih öncesi dönemlerde Türk ırkının olağanüstü 

yayılmasının açıklanmasıdır. Kitapta yaklaşık 200 sayfa Türk Devlet ve uygarlıklarına 

ayrılırken, 100 sayfa diğer uygarlıklara daha doğrusu bu uygarlıkların Türk kökenli olduğuna 

ayrılmıştır. 

Kitapta dikkati çeken önemli bir nokta neredeyse tarih öncesi ve Antik tarihe yönelik olmasıdır. 

Yeni ve yakın çağ Avrupa’sına hiç yer verilmemiştir. Millî Mücadele, yeni kurulan devlet ve 

yapılan inkılâplar sadece bir sayfa ile geçiştirilmiştir. Ayrıca 605 sayfalık bu eserde Osmanlı 

Tarihine sadece 50 sayfalık yer ayrılmıştır. Türklerin tarihi Neolitik ve Antik çağlarda 

ilerlemenin odak noktası Orta Asya ve buradan göçle dünya medeniyetine katkılarıdır. 

Kitabın sonunda 125 kitaplık bir kaynakça vardır ve hepsi ikincil kaynaklardır. Bu kitapların 

12’si Rusça, 11’i İngilizce, 11’i Almanca ve geri kalan 81’i Fransızca’dır. Bu kitapların nerede 

ve ne zaman basıldıkları hiç belirtilmemektedir. Kaynakçada bir tek birincil elden kaynak 

bulunmaktadır. O da, onuncu yüzyıl Arap tarihçisi olan Nedim’in Kitab-ül Fihrist adlı eseridir. 

Esas dikkat çekici olan ise bu kaynakçada 19. yüzyıl ya da daha öncesine ait bir tek Osmanlı ve 

Türk tarihçisinin, dilcisinin yada edebiyatçısının bulunmayışıdır.36 Kaynaklarda asıl dikkati 

çeken husus, çoğunun Fransızca oluşudur. Eserin giriş kısmında yazılma gayelerinden biri 

olarak “şimdiye kadar ülkemizde yayımlanan tarih kitaplarının çoğunda ve onlara kaynak olan 

Fransızca tarih kitaplarında Türklerin dünya tarihindeki rolleri bilinçli yada bilinçsiz olarak 

küçültülmüştür” ifadesiyle çelişir niteliktedir. 

Eserde, Türk Devletleri ve Medeniyetleri ile ilgili bölümde yer alan ifade önemlidir. Bu ifade 

şöyledir; “Bütün dünyaya medeniyet neşretmiş olan Türkler asıl vatanları olan Orta Asya’da 

muhtelif devirlerde yüksek medeniyetler tesis etmişlerdir. Fakat Orta Asya’dan Türk 

Medeniyeti normal bir surette, fasılasız inkişaf edememiştir. Bunun sebeplerini anlamak için 

Orta Asya’nın iklimi ahudini göz önünde tutmak gerekir.”37 Cümlelerden de anlaşılacağı gibi 

anayurt olarak Orta Asya gösterilmekte ve buradan göçün ana nedeninin iklim olduğu 

belirtilmektedir. İlerleyen satırlarda ise Orta Asya’dan başlayan göçlerle Türklerin dünyaya 

medeniyeti yaydıkları açıklanmaktadır. 

Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşu bölümünün giriş cümlelerinde ise Türklerin siyasi 

iktidardaki güçlerine yer verilmiştir. Türklerin siyasi iktidardaki güçleri şöyle anlatılmaktadır; 

“Türkler karışıklığı sevmezler, bulundukları yerlerde, intizam ve asayiş temin etmek isterler... 

Abbasiler zamanında İslam âlemi, fikri, dini, içtimai ve siyasi nizalarla çalkalanmakta idi. 

Araplar ve Acemler bu bitmez tükenmez nizalardan pek zevk alıyorlardı… Hâsılı Arap ve 

Acemlerin devlet tanzim ve idaresindeki iktidarsızlıkları, İslam devletini X. asırda (yani bu 

devletin kuruluşundan 2–3 asır sonra) Türklerin hücum ve idaresi altına sokmuşlardır.”38 Bu 

                                                 
34 Semavi Eyice, “ Türk Tarihinin Ana Hatları”, Belleten, C. XXXII, S. 128, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 

1968, s. 513-521 
35 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “ Türk Tarihi Yazılırken Atatürk’ün Alaka ve Görüşlerine Dair Hatıralar”, Belleten, 

C. III, S. 10, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1939, s. 349 
36 Behar, a.g.e., s. 104 
37 Afet İnan ve Diğerleri, Türk Tarihinin Ana Hatları, Devlet Matbaası, İstanbul 1930, s. 35. 
38 a.g.e., s. 547-548 
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sözlerle Arap ve Acemlerin zayıflılarından, Türklerin kısa bir süre de idaresi altına girdikleri 

belirtilirken aynı zamanda Türklerin gücü ortaya konulmuştur. 

Görüldüğü gibi kitapta Türklerin devlet kurmadaki ırksal özelliklerine ağırlık verilmiştir. 

Osmanlı Devletinin gücünü Türklükten aldığının anlaşılması için çaba gösterilmiştir. 

Osmanlıların dağılma sürecinde ise sorumlu olarak Türklük değil Osmanlılık gösterilmiştir. Bu 

fikre göre de bölünmeler sonunda Türklerin geride kalan güçlü ırksal dayanışma sayesinde 

ayakta kalabildikleridir. Bu düşünce şu şekilde belirtilmektedir: “Türklüğün cismani, fikri ve 

ruhi kuvvet ve kudreti dağılan imparatorluğun asıl Türk kısmını kurtarmaya kifayet etti. Yeni 

Türk Devleti, işte bu kudretin yarattığı bir varlıktır…”39 

Eserde, genel olan düşünce Türklerin üstün ırk oldukları, dünya medeniyetini ilk kuranların 

Anadolu’nun ilk sakinlerinin, bütün insanların ve dillerin atasının Türkler olduğu şeklindedir. 

Tüm eksiklere rağmen Türk tarihinin Ana Hatları bu çapta yapılmış ilk çalışma, ilk toplu 

denemedir. Ana Hatlar kitabı ilk yazılışında çok acele yazdırılmıştır. Atatürk kitabı 

beğenmemiş ve düzeltilmesi için bizzat çalışmıştır.  

Okullar için yazılan yeni tarih ders kitaplarında Ana Hatlar kitabı esas alınmakla birlikte yeni 

değişikler yapılmıştır. Ankara ve İstanbul’da 10 kez toplantı yapılıp kitabın kimler tarafından 

ne zaman yazılıp sona ereceği karara bağlanmıştır. Kitabın uygarlık tarihi ile ilgili bölümünün 

uzmanlara yazdırılmasının uygun olacağı sonucuna ulaşılmıştır.40 

Türk Tarihinin Ana Hatları (Medhal Kısmı) 

Türk Tarihinin Ana Hatları’nın yalnızca yüz nüsha bastırılması, bu eserin henüz yetersiz 

olduğundan pek fazla yayılmasının istenmediğini düşündürse de, belki de eserdeki fikirlerin 

biran önce yaygınlaşması istendiğinden olsa gerek hemen bir yıl sonra 1931’de Türk Tarihinin 

Ana Hatları-Medhal Kısım başlıklı bir kitap bastırıldı.41 Yine İstanbul Devlet Matbaasında 90 

sayfa olmak üzere otuz bin nüsha bastırılıp, okullarda yardımcı ders kitabı olarak gönderildi. 

Bütün okullarda satışa sunulan ve her yaşta öğrencinin okuması istenen bu kitap, Türk Tarihinin 

Ana Hatları’nın bir bölümü değil, onun çeşitli kısımlarının özetlenmesiyle yeniden 

oluşturulmuş yeni bir baskısıdır. Bu eserin yazılış amacı “asırlarca pek çok haksız iftiralara 

uğramış, ilk medeniyetlerin kuruluşundaki hizmet ve emekleri inkâr olunmuş Büyük Türk 

Milletine, tarihi hakikatlere dayanan şerefli mazisini hatırlatmaktadır.”42 şeklinde belirtilmiştir. 

Türk Tarihinin Ana Hatları’ndan bazı belirgin farklara sahip olan Medhal Kısmı tarih öncesi ve 

eski çağlardaki genel dünya tarihini dışarıda bırakıyor ve böylelikle diğer uygarlıkların Türklük 

üzerindeki etkilerini göz ardı etmiş oluyordu. Bu 90 sayfalık Medhal Kısmı eski Türkleri eski 

Türklerin kökenlerini, anavatanlarını ve göçleri ele almaktadır. Bir-iki sayfada eski 

medeniyetler ele alınmıştır. Osmanlı siyasi varlığına kitapta hiç değinilmemiştir. 

Kitapta ilk olarak eski Türkler, Türklerin anayurdunun sınırları, anayurttan göç nedenleri, 

dünyada ilk medeniyetleri kurdukları iddia edilen Sümerlerin ve Mısırlıların Türk olduklarını 

ispat etme çabaları görülür. Bu amaçla kitapta geçen ifade şöyledir; “Mısır’a giden Türkler 

yerleşmek için Nil’in, boş buldukları deltasını seçtiler. İlk Mısır medeniyetini kuranların 

Asya’dan geldikleri Kadim tarihi ile uğraşan alimlerin çoğu tarafından kabul edilmiş bir 

keyfiyettir.”43 Bu sözlerle Mısır medeniyeti kuranların Türk olduğu belirtilmiştir. Hatta bu 

durumu kanıtlamak için alimler tanık olarak gösterilmiştir. 

                                                 
39 a.g.e., s. 604 
40 Uluğ İğdemir, Cumhuriyetin 50. Yılında Türk Tarih Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1973, s. 

23 
41 Afet İnan ve Diğerleri, Türk Tarihinin Ana Hatlarına Medhal, Devlet Matbaası, İstanbul 1931, s. 12 
42 a.g.e., s. 73 
43 a.g.e., s. 9 
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Türk medeniyetinin diğer medeniyetlerden üstünlüğü açıkça şu şekilde dile getirilmiştir; 

“Dünyanın başka tarafından insanlar daha kaya ve ağaç kovuklarında en koyu vahşet hayatı 

yaşarken Türk Anayurdunda kereste maden medeniyetleri devirlerine kadar ulaşılmıştı.”44 

Başka bir yerde ise; “Anadolu medeniyetinin Mısır ve Mezopotamya veya Mısır medeniyeti 

kadar eski olmadığı iddiası varit değildir. Zira söylediğimiz gibi Mezopotamya ile Anadolu’yu 

işgal eden insanlar aynı ırktan ve aynı menşeindendir. Bu itibarla geldikleri aynı medeniyeti 

getirmiş olmaları tabii görülmelidir.”45 denilmektedir. İlerleyen satırlarda ise yazının Türkler 

tarafından bulunarak Fırat ve Dicle taraflarına Sümerler tarafından getirildiği vurgulanmıştır. 

Orta Asya göçlerinin bir sonucu olarak, Hint-Çin-Etrüsk-Girit-Lidya-İonya medeniyetlerini 

kuranların Türkler olduğu savunulmuştur. 

Tarihçilerin bu şekilde bir yaklaşım izlemelerindeki en önemli neden, Türkler hakkında 

dünyada var olan yanlış kanıdır. Medhal Kısım’da aynı zamanda Avrupalı tarihçilere 

göndermede bulunularak Türk Tarihi hakkındaki gerçeklerin ancak, Türkler tarafından ortaya 

atılacağı vurgulanmıştır. Avrupalılara “Türklerin en kadim ve en yüksek medeniyetlerin hamisi 

olmuş bulunmalarını kabul etmek Hıristiyanlık ve Avrupalılık için en hafif tabir ile bir izzeti 

nefis meselesi telakki olundu.”46 ifadesi ile batı dünyasının gururları nedeniyle Türklerin çok 

gelişmiş bir medeniyete sahip olup, diğer milletleri etkilediklerini kabul etmek istemedikleri 

vurgulanmıştır. Kısaca bu kitap, Türk ırkının büyük üstünlüğünü ve dünya medeniyetinin 

oluşumundaki önemli katkılarını ortaya koyup belgelemek için yazılmıştır. 

1931 Yılı Lise Tarih Kitapları 

1931 yılına kadar okullarda okutulan ders kitapları, konular bir miktar değişmişse de genelde 

Osmanlı öğretiminin bir devamı sayılmaktadır. Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kuruluşundan 

hemen sonra resmi tarih görüş niteliğindeki Türk Tarih Tezi’nin ders kitaplarına uyarlanmasıyla 

görevlendirilmiştir. TTTC’nin ilk girişimi yeni okul kitapları yazılması oldu; bu öncelik ve 

görevin yerine getirilişinde gösterilen çabukluk “ tarih reformu”’nun yerleştirilmesinde okul 

kitaplarına verilen önemi yansıtmaktadır. Bu kitaplar doğudan Türk tarihinin Ana Hatları’ndan 

esinlenerek ve ayrı ekip tarafından yazılmıştır. Yazımlarında ve kullanıma girmelerinde 

gösterilen hız şaşırtıcıdır.47 

1931 yılı sonbaharına yetiştirilmek üzere 13 kişilik bir komisyon tarafından yazılan dört ciltlik 

lise tarih kitapları 1931 yılında basılarak, öğretimin hizmetine sunuldu. Bu kitaplar Türk Tarih 

Tezi çerçevesi içinde yazılmıştır. Cemiyetin çıkardığı ve bazı bölümlerinin bizzat Atatürk 

tarafından yazıldığı söylenen dört ciltlik tarih ders kitapları sadece Türklerin değil insanlığın 

geçmişini de anlatmaktadır. 

1931 yılındaki tarih kitapları Türk Tarihinin Ana Hatları isimli kitabın tamamen genişletilmiş 

halidir. Bu kitaplarla öğrencilerde iyi bir tarih bilinci oluşturmak kadar, inkılâpların geniş halk 

kitlelerine ulaşması amaçlanmıştır. 

1931 yılındaki tarih kitapları Türk Tarihinin Ana Hatları isimli kitaptan tamamen genişletilmiş 

hali olduğu gibi bu ders kitaplarını tek tek ciltler halinde incelemek gerekir. 

Tarih I (Tarihten Evvelki Zamanlar ve Eski Zamanlar) 

Lise 1. sınıfta haftada iki ders okutulmak üzere hazırlanmış bu kitapta “Tarihten Evvelki 

Zamanlar ve Eski Zamanlar” konuları işlenmektedir. 384 sayfa süren I. ciltte, kronoloji cetveli 

ve indeksten başka sayfalar içine serpiştirilen renkli ve özel sayfa numarası verilmeyen kuşe 

                                                 
44 a.g.e., s. 3 
45 a.g.e., s. 11 
46 a.g.e., s. 59 
47 Copeaux, a.g.e., s. 40 
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tabloların dışında, 71 sayfalık yine kuşe olmak üzere 7 renkli tablo, 136 resim ve kitabın sonuna 

yerleştirilmiş 22 tane katlanabilen büyük haritalardan meydana gelmektedir. 

Kitabın genelinde coğrafi bölgelerdeki göçlerle başlayan Türk etkisi, teferruatlarla anlatılmıştır. 

Ayrıca Türk ırkının ne kadar köklü bir geçmişe, ne kadar güçlü ve üstün bir medeniyet yapısına 

sahip olduğu lise öğrencilerine aşılanmaya çalışılmıştır. Çin, Hint, Mısır, Mezopotamya gibi 

bütün medeniyetleri yaratanların Türkler olduğu ispat edilmeye çalışılmıştır. Bu uygarlıklar 

ilkel olarak nitelendirilerek brakisefal Türklerin gelişiyle gerilikten kurtularak büyük bir atılım 

yaptıkları ortaya konulmuştur. 

Tarih II (Orta Zamanlar) 

Lise II. Sınıfta haftada iki saat okutulmak üzere hazırlanan bu cilt, “Orta Zamanlar” konularını 

kapsamaktadır. Daha çok Türk Tarihi ağırlıklı olan kitap, kronoloji cetveli ve indeksle birlikte 

toplam 400 sayfadır. Bunun dışında sayfa aralarına yerleştirilen, kuşe ve renkli 8 tablo, 77 

sayfada 119 kuşe kağıt resim ve katlanarak konmuş 49 büyük ve renkli harita kitabın sonuna 

yerleştirilmiştir. 

Kitapta, İslâmiyet hakkındaki sayfalarda bugünkü kitaplarda bile bulunmayan laik bir anlayış 

hakimdir. Türkler hakkındaki bölümler de Türklerin önderliği ve üstünlüğü fikirleri açıkça 

belirtilmektedir. 

Tarih III ( Yeni ve Yakın Zamanlarda Osmanlı-Türk Tarihi) 

Lise III. sınıfta haftada iki saat okutulmak üzere yeni ve yakın zamanlara ayrılan bu cilt, 

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan, Sevr Anlaşması ile parçalanışına dek geçen tarihsel süreci 

kapsamaktadır. Diğer ciltler yaklaşık olarak dört yüz sayfadan oluşurken, bu cilt iki yüz 

sayfadan mevcuttur. Kitabın sonunda 123 kuşe sayfada toplam 195 resim ve 19 katlanmış harita 

mevcuttur. 

Kitap, Osmanlı Devleti’ne eleştirel açıdan yaklaştığı gibi, Osmanlı Tarihi bölümlere ayrılmıştır. 

Bu durum günümüz ders kitaplarında da hakimdir. İçindekiler bölümü açısından 1924 yılında 

yazılmış olan Türkiye Tarihi adlı kitaba oldukça benzemektedir. Osmanlı, kültür ve uygarlığına 

yeri geldikçe değinilmiş ancak farklı bir konu ayrılmamıştır. Tarih, devlet adamları etrafında 

cereyan etmiştir. 

Tarih IV (Türkiye Cumhuriyeti) 

Türkiye Cumhuriyeti üzerine olan bu dördüncü ciltte 374 sayfa konu anlatımı vardır. Genel 

itibariyle İstiklâl Savaşı, inkılâpların amaçları bu esnada karşılaşılan güçlükler hakkında bilgi 

vermektedir. Kitapta kronoloji cetveli ve indeksinin yanı sıra kuşe kağıt olarak 152 sayfada 176 

resim ve katlanarak yerleştirilen 12 harita mevcuttur. 

Kitabın bütününde yapılan açıklamalarda ulusal güven sağlamayı hedefleyen bir yorumla 

başlanmıştır. Türk inkılâbı, onun getirdiği yeni siyasal ve toplumsal düzeni ve bu düzenin temel 

ilkelerini benimsetebilmek için inkılâplar öncesi Osmanlı ile sıkı bir hesaplaşma havasına 

gidilmiştir. Kitapta konular, Birinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa devletlerinin ve Osmanlı’nın 

durum değerlendirmesiyle başlatılmış ve kitabın basım yılı olan 1931 yılına dek geçen sürede 

Türkiye Cumhuriyetinin geçirdiği önemli olayları da içerecek biçimde yazılarak sona 

erdirilmiştir. Türkiye Cumhuriyetinin oluşum ve gelişim aşamalarından, Millî Mücadele 

Dönemi, İç Siyasal olaylar, dış siyasal ilişkiler ve siyasal anlaşmalar, toplumsal ve hukuksal 

laikleşme süreci, Türk inkılâpları ve demokrasisinin ana çizgileri gibi konulara yer verilmiştir. 

Türk Tarihi Tetkik Cemiyetince yazdırılan bu kitapların bir özelliği de daha sonraki baskılarının 

yeniden gözden geçirilerek eklemeler ve değişiklikler yapılarak geçmiş olmasıdır. Tarih II’nin 

1931 baskısından sonra yapılan 1938 baskısının hayli genişletildiği görülür. Osmanlı 
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Devleti’nin Kuruluşunun işlendiği bölümde Osmanlıların Zuhurunda Avrupa’nın Ahvali 

başlığı altındaki bilgiler genişleterek Garp, Şark ve merkez olarak işlenirken Avrupa’daki 

değişikliklere de yer verilmiştir. Bunların yanı sıra en önemli değişiklik 1933 baskısının Avrupa 

Tarihi ile ilgili geniş bilgiler içermesidir. 14.yüzyıldan 16.yüzyıl sonlarına dek Avrupa’da Yüz 

Yıl Savaşlarına, askeri ve coğrafi alanlardaki önemli tarihsel olgular büyük bir ağırlık 

verilmiştir. Osmanlı Devleti’nin çöküş dönemi on yedinci yüzyıl Avrupa’sının önemli olayları 

verilerek düşünce, sanayi ve ekonomik gelişmelerine değinilmiştir.48 

Tarih IV’e de bazı katkılar yapıldığı görülür. Türkiye Cumhuriyeti’nin 1931’den sonraki 

gelişmeleri olan; Türk Tarih Kongresi, Türk Dil Kurultayı, Halkevleri, Türkçe ezan ve Kur’an, 

kitapta yer alan konular arasına girerken ekonomik alandaki gelişmelerin işlendiği bölümde 

Devletçilik, Bankalar, Köylünün durumunu iyileştirmeye yönelik uygulamalar, üreticinin 

korunması, tarımsal ıslah çabaları gibi konular son istatistiksel verilerin de yansıtılması 

biçiminde işlenmiştir.49 

Bulunulan dönem itibariyle bastırılan dört ciltlik tarih kitaplarının bastırılması büyük önem 

taşımaktadır. Bastırılan bu tarih kitaplarının başında ahlâkçı ve vatansever cümleler vardır. Bu 

kitaplarla Türk Tarih Tezi’nin yeni nesle aktarılması ve cumhuriyet ideolojisini benimseyen 

gençlerin yetişmesi amaçlanmıştır. Ancak içinde yer alan birtakım bilgilerin tarihçilerin ve 

eğitimcilerin tenkitlerinden geçirilmemiştir. İçerik açısından da öğrenci seviyesine göre ağır ve 

yüklüdür. Basım kalitesi, punto büyüklükleri, resimler ve kitapların sonlarına konulan ve konu 

aralarına serpiştirilen haritalar ise bugün bile kullanılabilecek durumdadır. Bu yapıtlar biçimleri 

ve sunuşlarıyla bile Atatürk’ün tarih tezinin öğretilmesine verdiği önemi göstermektedir. 

İnönü Dönemi Lise Tarih Ders Kitaplarının Muhtevası 

Atatürk döneminin ders kitaplarındaki millîyetçi ve Türkçü yaklaşımlar, İnönü döneminde 

farklılık gösterecek olsa da Türklük bilinci yerleştirme çabaları devam edecektir. Yine 

farklılıklara rağmen ulus devlet oluşturma gayretleri sürdürülmüştür. Bu durum hükümet 

programlarında da açıkça ortadadır. 

Gelecek nesillerin belirli ideallerle yetişmesinin öneminin farkında olduklarından gerek İsmet 

İnönü’nün ifadelerinde gerekse hükümet programlarında bu durum sık sık dile getirilmiştir. 

Hükümet programlarında olduğu kadar İsmet İnönü döneminde 1939 yılı itibariyle toplanan 

Millî Eğitim Şûraları da eğitim çalışmaları açısından önemlidir. Özellikle de II. Millî Eğitim 

Şûrası’nda tarih öğretimine yer verilmesi incelenmeye değerdir. İkinci Millî Eğitim Şûrası 

dönemin Millî Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel başkanlığında 15-21 Şubat 1943 tarihleri 

arasında yapılmıştır. Şûranın gündemi okullarda ahlâk eğitiminin gelişmesi, bütün okullarda 

ana dili çalışmaları veriminin artırılması, Türklük eğitiminde tarih öğretiminin metot ve 

vasıtalar bakımından incelenmesidir. Yani ahlâk, dil ve tarih gibi kültürümüzün üç ana 

konusunu kapsamıştır.50 

İkinci Millî Eğitim Şûrası’nda tarih öğretimi için; kitaplara tarihî okuma parçaları eklenmesi, 

Millî Tarihe ağırlık verilmesi, ortaokul ve lise tarih öğretmenliklerine yalnız bu alanda 

öğretmen yetiştiren kurumların mezunlarının atanması, liselere sanat tarihi dersleri konulması 

ve ideal Türk çocuğu yetiştirilmesi kararları alınmıştır.51 Parti programlarında ve şûrada tarih 

                                                 
48 Ayrıntılı bilgi için bakınız: TTTC., Tarih III: Yeni ve Yakın Zamanlarda Osmanlı-Türk Tarihi, Devlet Matbaası, 

İstanbul, 1933, s.71-188. 
49 Ayrıntılı bilgi için bakınız: TTTC., Tarih IV: Türkiye Cumhuriyeti, Devlet Matbaası, İstanbul 1934, s. 248-295 
50 Ayrıntılı bilgi için bakınız: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Şûra Genel 

Sekreterliği, Millî Eğitim Şûraları (1939-1993), Millî Eğitim Basımevi, Ankara 1995, s. 21 
51 Şerafettin Turan, İsmet İnönü, Yaşamı, Dönemi ve Kişiliği, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Türk Tarih Kurumu 

Basımevi, Ankara 2000, s. 218 
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eğitimine dikkat çekilmiş ve tarih ders kitapları için önemli kararlar alınmış olmasına rağmen 

uygun ders kitapları hazırlanamamıştır. 

İnönü döneminin, siyaset ve ekonomideki durağan özelliğine rağmen, kültür alanında son 

derece hareketli bir görünümü vardır. Bu dönemde, Atatürk döneminden farklı bir kültürel 

yapının oluşturulmasına geçilmiştir. İnönü döneminde millîyetçilik terk edilerek yerine eski 

Yunan ve Latin (hümanist) kültürü ikame edilmeye başlandı. Kültür politikasındaki bu değişme 

şöyle bir yaklaşımla haklı gösterilmeye çalışılıyordu: Ülkenin hızlı bir kalkınmaya ihtiyacı 

vardır. Kalkınmayı başarmış toplumlar kültürel düzeyi yüksek olan Batılı toplumlardır. 

Kalkınmak için batılılaşmak kaçınılmaz olduğu gibi, batı kültürünü almak da kaçınılmazdır. 

Batı kültürünün temelinde eski Yunan ve Lâtin kültürleri vardır. Bu kültürlerin aktarılması ile 

Batı toplumlarının kalkınmasını sağlayan kültürel temeller de yakalanmış olacaktır. Bu inançla 

hareket edilerek, ikinci Dünya Savaşının doğurduğu ekonomik sıkıntıların toplumu sarstığı 

günlerde, geniş kapsamlı bir eğitim ve kültür seferberliği başlatıldı.52 Bu dönemde parti 

programlarında ve Millî Eğitim Şûralarında tarih öğretimi üzerinde durulurken, benimsetilmek 

istenen hümanist kültür için kendi itibariyle ders kitaplarındaki Yunan ve Latin kültürüne 

verilen ağırlık artmıştır. 

1940’lı yıllarda Türk hümanizmasından söz edilmesinde Cumhurbaşkanı İnönü’nün desteği ve 

görüşleri etken olmakla birlikte bu alandaki atılımların gerçekleştirilmesinde büyük rolü Millî 

Eğitim Bakanı Hasan Alî Yücel oynamıştır. O’nun ve bakanlıkta oluşturduğu kadrolarla 

katkılarını sağladığı bilim, düşünce ve sanat adamlarının elbirliği ile kısa sürede gelişmeler 

sağlanmıştır. Böylelikle ilk kez bir yayın (Neşriyat) Kongresi (2-5 Mayıs 1939) düzenlenmiştir. 

Toplantıda söz alan Yücel, yalnızca Türk yazarlarının yapıtlarını okumakla çağı anlamaya 

olanak bulunmadığını belirterek, Klasik çağ sayılan Yunan-Roma’dan başlayarak Batılı ya da 

Doğulu kültür ve düşünce topluluklarının eserlerinin Türkçe’ye çevrilmesi gerektiğini 

vurgulamıştır. Yücel’e göre çevirileri gerekli ve yaralı kılan en önemli sebep ise; Türkiye’nin, 

Türk bireyinin Batı kültür topluluğunun bir üyesi olmasına yardım etmesidir.53 

Hasan Alî Yücel’in bu düşüncesi Tarih ders kitaplarına da yansıyacak ve Yunan ve Roma 

Medeniyetleri’ne tarih ders kitaplarında daha çok ağırlık verilecektir. Sadece Türklerin geçmişi 

değil Anadolu’nun geçmişi de ele alınacaktır. 

Nasıl Osmanlı Devleti’ndeki din ağırlıklı tarih anlayışı, Cumhuriyet Döneminde yerini millî 

tarih anlayışına bırakmışsa, Cumhuriyetin ilk yılarındaki etnasantrik tarih anlayışı da, 

1940’lardan sonra yerini hümanist anlayışa terk etmiştir. Hümanizmin bir kültür politikası 

olarak benimsenmesi, Hasan Ali Yücel’in Millî Eğitim Bakanlığı döneminde olmuştur.54 Bu 

dönemdeki çalışmalarda sadece Türk ırkının ve Anadolu’nun geçmişi araştırılmayacak, 

bununla beraber eski Yunan ve Roma uygarlıkları da kavranılmaya çalışılacaktır.  

İnönü döneminde liselerde okutulan tarih ders kitapları; 1939’da Şemsettin Günaltay tarafından 

yazılan Tarih I ve 1942 yılında A. Müfit Mansel, Cavid Baysun ve Enver Ziya Karal tarafından 

yazılan İlk Çağ Tarihi’dir. 

1939 Yılında Basılan Tarih I 

1931 yılında, Türk Tarih Kurumu tarafından basılan Türk Tarih Tezini ve resmî tarih görüşünü 

sergileyen kitaplardan sonra, basılan ilk ders kitabı Şemsettin Günaltay’ın Lise I Tarih kitabıdır. 

Bu kitap 1939 yılı baskılıdır. Kitabın basıldığı tarihlerde, Türk Tarih Tezi’nin etkileri bilimsel 

süzgeçten geçirilmeye ve yavaş yavaş sağduyu egemen olmaya başlarken Günaltay, resmî 

ideoloji ve tezin etkilerini aynen devam ettirmiştir. Günaltay’ın ifadeleri ile 1931 yılında basılan 

                                                 
52 Şükrü Karatepe, Tek Parti Dönemi, İz Yayıncılık, İstanbul 2001, s. 77. 
53 Turan, a.g.e., s. 217 
54 Ali Ata Yiğit, İnönü Dönemi Eğitim ve Kültür Politikası (1938-1950), Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1992, s. 45. 
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Tarih I arasında büyük ölçüde benzerlik vardır. Bu benzerliği karşılaştırmalarda görmemiz 

mümkündür. 

Günaltay’ın vermek istediği tema kitapta şu şekilde verilmiştir; “Bu suretle de düne kadar cihan 

medeniyetinin menşei Yunan Medeniyeti olduğu hakkındaki umumi kanaatin esassızlığı, eski 

Yunan Medeniyeti menşeinin de Anadolu tarihiyle Mezopotamya ve buradan Orta Asya 

Medeniyetine dayandığı, yani ilk ana kültür merkezinin Orta Asya, ikinci merkezin de 

Mezopotamya olduğu hakikati meydana çıkmıştır.”55 alıntısıyla Türk Tarih tezinin izini açıkça 

görebilmekteyiz. 

Dört yüz üç sayfadan oluşan kitabın seksen sekiz sayfa ile en fazla yer verilen medeniyet Roma 

Medeniyeti olmuştur. Bu durumun dönemin eğitim anlayışında meydana gelen değişiklikten 

kaynaklandığı göz önünde tutulmalıdır. 

1931 yılında basılan kitaplarda olduğu gibi tüm önemli uygarlıkların kökenlerinin Türk olduğu 

ileri sürülmüştür. Yani kitap her ne kadar 1939 tarihinde basılsa da 1931 yılında basılan 

kitapların devamı niteliğindedir. Aradaki fark, 1931 yılındaki kitapları Türk Tarih Kurumu 

hazırlarken, bu kitabı ise tarih tezini savunan bir kişi tarafından yazılmasıdır. Günaltay, konuları 

aktarırken konularla ilgili resimler dönem ve uygarlıklar hakkında bilgi verebilecek düzeyde 

seçilerek yerleştirilmiştir. Kitabın sonunda 15 harita yerleştirilerek konuların 

anlaşılabilmesinde kolaylık sağlanmaya çalışılmıştır. 

1942 Yılında Basılan İlk Çağ Tarihi 

1939 yılı Liseler için Tarih I kitabından sonra 1942 yılında Arif Müfit Mansel, Cavit Baysun 

ve Enver Ziya Karal tarafından İlk Çağ Tarihi yazılmıştır. Hacim itibariyle 1939’daki nüsha 

403 sayfa iken 1942’deki nüsha ise 218 sayfadır. İlk Çağ Tarihi daha önceki Tarih I’e göre daha 

tertipli, öğrencilerin seviyesine daha uygundur. Dili daha sadedir. Daha önceliklerde haritalar 

kitabın sonunda yer alırken, 1942’dekinde konulara uygun olarak yerleştirilmiş 19 harita ve 

bunun yanı sıra 168 resim vardır. Harita ve resimler konuların daha iyi anlaşılmasını 

sağlamaktadır. 

Şemsettin Günaltay’ın kitabında ve daha önce basılan tarih kitaplarında olduğu gibi Çin, Hint, 

Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerinin Türkler tarafından geliştirildiği Türk Tarih tezinde 

yer aldığı şekliyle ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

İki yüz on sekiz sayfadan oluşan kitapta atmış dört sayfa ile en fazla yer verilen medeniyet Ege 

Medeniyeti olmuştur. Roma medeniyeti içinde geniş yer verilmiştir. Bu durum dönemin eğitim 

anlayışındaki değişiminden kaynaklanmaktadır. 

Türk Tarih Tezi’nde ve daha önceki yapılan çalışmalarda olduğu gibi medeniyetlerin 

kökenlerinin Türk olduğu, büyük medeniyetleri kuranların, geliştirenlerin, dünyaya medeniyeti 

yayanların yine Türklerin olduğu savunulmuştur. Ege ve Roma Medeniyeti’ne daha önceki 

kitaplardan daha çok yer ayrılmış, ancak zihniyet aynı olduğundan bu medeniyetleri 

yaratanların Türkler olduğu ispatlanmaya çalışılmıştır. 

Bu yapıtta önceki dönemdeki kitaplardan farklı olarak ağırlık kazanan asıl konu Türklerin 

geçmişi değil Anadolu’nun geçmişidir. Bu nedenle lise birinci sınıfta okutulan bu ciltte 

neredeyse tamamen Yunan ve Roma uygarlıklarına ayrılmıştır. 

Konular aktarılırken, konulara ait toplam 168 resim kullanılmıştır. Konuların anlaşılmasını 

kolaylaştıracak, dönemlere resimlerin yanı sıra kitabın sonuna yerleştirilmiş 19 haritaya yer 

verilmiştir. 

                                                 
55 Şemsettin Günaltay, Tarih I, Maarif Matbaası, İstanbul 1939, s. 74. 



Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar I 

 

435 

 

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ LİSE TARİH DERS KİTAPLARININ MUHTEVASI 

Demokrat Parti Dönemi Lise Tarih Ders Kitapları 

1923-1930 yılları arası yeni rejimin esasları belirlenmeye çalışılırken, 1930-1938 ve sonrası 

eğitim yoluyla yeni rejimi benimsemiş nesillerin yetiştirilmesine çalışılmıştır. 1950 tarihinde 

yapılan çok partili genel seçimle Demokrat Parti iktidara gelmiş ve 27 Mayıs 1960 tarihinde 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yönetime el koymasına kadar da iktidarda kalmıştır. 

Demokrat Parti tarafından on yıl süren iktidarı döneminde toplam beş hükümet kurulmuştur. 

Bu hükümetlerin hepsinde Adnan Menderes başbakandır. Türkiye’nin toplumsal, ekonomik, 

siyasal ve kültürel yaşamında oldukça önemli sayılabilecek yapısal değişiklikleri 

gerçekleştirmiştir. Demokrat Parti’nin eğitim politika sının ana esasları partinin programında 

açık bir biçimde saptanmıştır. 

Demokrat Parti yetiştirmek istediği gelecek kuşaklar için eğitim – öğretim kurumlarında 

amaçladığı milliyetçilik anlayışına parti programının 13. maddesinde yer vermiştir. Buna göre; 

“ Madde-13: Yurttaşlar arasında müşterek bir tarihin kültür ve ülkü birliğine dayanan ve her 

türlü ayırıcı temayülleri reddeden bir milliyetçilik telakkisine bağlıyız”56 denilerek tarih 

birleştirici bir güç olarak görülmüştür. 

Demokrat Parti’nin 22 Mayıs 1950 tarihinde kurulan I. Adnan Menderes Hükümeti’nin 

Programı’nda Millî Eğitim konusu bir başlık altında ele alınmıştır. Programda; “ Maddi 

bakımdan ne kadar ilerlemiş olursa olsun, millî ve ahlâki sarsılmaz esaslara dayanmayan, 

ruhunda manevi kıymetlere yer vermeyen bir cemiyetin bugünkü karışık dünya şartları içinde 

kötü akıbetlere sürükleneceği tabiidir. Talim ve terbiye sisteminde bu gayeyi göz önünde 

bulundurmayan, gençliğini millî karakterine ve ananelerine göre manevi ve insani kıymetlerle 

teçhiz edemeyen bir memlekette ilmin ve teknik bilginin yayılmış olması, hür ve müstakil bir 

millet olarak yaşamanın teminatı sayılamaz”57 denilerek eğitim – öğretim ve kültürel gelişme 

millî, ananevi ve manevi değerler üzerine oturtulmuştur. 

II. Menderes Hükümeti (9 Mart 1951-14 Mayıs 1954) döneminin parti programı 30 Mart 1951 

tarihinde TBMM’de okunmuştur. İlk hükümet ile yeni hükümetin programında eğitim 

konusunda esaslı bir değişiklik yoktur. Ancak eğitim konusunda parti programında; “Gençliğini 

millî karakterine ve ananelerine göre manevi, insani kıymetlerle teçhiz edemeyen bir 

memlekette ilmin ve teknik bilginin yayılmış olması, hür ve müstakil bir millet olarak 

yaşamanın teminatı sayılamaz. Gençliğimizin “Vatan” ideali etrafında toplanmasını hareket 

noktası olarak alıyoruz”58 ifadesiyle ilk hükümette olduğu gibi verilecek eğitim de millî, 

ananevi ve manevi değerler belirtilerek yanında vatan ideali vurgulanmıştır. Bu amaçlar ise 

ancak tarih ders kitapları ile gerçekleştirilebilirdi. Bu nedenle daha önce Tek Parti döneminde 

olduğu gibi ilk olarak ders kitaplarının amaçlar doğrultusunda düzenlenmesi yoluna gidilmiştir. 

Adnan Menderes dönemi Millî Eğitim Bakanlarından olan Tevfik İleri, Millî Şef dönemindeki 

Hasan Ali Yücel gibi DP dönemindeki eğitim-kültür politikalarının oluşmasında etkili 

olmuştur. Tevfik İleri bir konuşmasında; “ Türk çocuklarının vatan ve millet ideali ile ve buna 

layık olmak için her çeşit kıymetlerle yetişmesi gerektiğini vurgulamıştır.”59 Başka bir 

konuşmasında ise İleri; “Çocuklarımıza vereceğimiz terbiyenin millî bir terbiye olmasında 

hiçbir pazarlığa niyetimiz yoktur. Bunlara Türk terbiyesini millet terbiyesini vermeye 

                                                 
56 Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasî Partiler (1859-1952), Arba Yayınları (2. Baskı), İstanbul 1995, s. 663 
57 Selçuk Kantarcıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümet Programlarında Kültür, Kültür Bakanlığı Yayınları, 

Ankara 1990, s. 43. 
58 a.g.e., s. 44 
59 Cahide Aksoy (İleri), Babam Tevfik İleri Konuşmaları ve Görüşmeleri, Ayyıldız Matbaası, Ankara 1977, s. 114 
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mecburuz”60 sözleriyle okullarda çocuğa verilecek terbiyenin millî olması hakkında tavizden 

yana değildir. Aynı zamanda O’na göre öğretmen, bilgi verdiği kadar Türk çocuğuna şahsiyet 

ve karakter vermek zorundadır. “ Öğretmenin vazifesi yol yapmak şu veya bu vazife yapmak 

değildir. O’nun vazifesi istenilen bir milleti yaratmaktır. Türk Milleti şüphesiz ki ebediyen 

varolacaktır. Bu varoluşu, Türk öğretmeninin eseri olacağı gibi, bu millete bir felaket nasip ise 

bu da Türk öğretmeninin eliyle olacaktır”61 sözleri de O’nun, öğretmene her şeyin üzerinde 

değer verdiğini, istikbâlin iyi ya da kötü olacağını onlarda gördüğünü, geleceğin onların eseri 

olacağına inandığının göstergesidir. 

DP iktidarı ortaöğretimle ilgili olarak CHP iktidarı zamanında (Tahsin Banguoğlu’nun 

Bakanlığı sırasında 22.08.1949 tarihinde toplanmıştı) toplanmış bulunan 4.Millî Eğitim 

Şurasının Liselerin 4 yıla çıkarılmasına ilişkin olarak almış olduğu kararı 1952-1953 öğretim 

yılında uygulamaya koymuştur… Liselerin öğretim süreleri Celal Yardımcı’nın Maarif 

Vekilliği döneminde 1954-1955 öğretim yılında yeniden üç yıla indirilmiştir.62 Bu nedenle 

liseler için hazırlanan tarih ders kitapları önceleri 4 yıla göre hazırlanmışken daha sonra liselerin 

3 yıla indirilmesi ile birlikte kitaplar aynı kalmış ancak konular 3 yıla dağıtılmıştır. 

Batı yanlısı Demokrat Parti 1950 ile 1960 arasında iktidardadır. O zaman Batı’ya yaklaşmak 

için onun tarihini öğrenmek gerektiği düşünülür. Böylece tarih eğitiminde yeni bir dönem 

başlar.63 Bu yeni dönemde Orta Asya’dan çok Anadolu ve Akdeniz tarihine yer verilmiştir. 

1951 yılından itibaren liseler için basılan tarih ders kitapları tek bir kişiye ait değildir. Dönemin 

ders kitapları Niyazi Akşit ile Çağatay Uluçay, Bedriye Atsız ile Hilmi Oran ve Emin Oktay 

tarafından yazılmıştır. Bu ders kitaplarını içerdiği dönemlere göre inceleyecek olursak; 

Tarih I (İlkçağ) 

İlkçağı içeren ve Demokrat Parti döneminde basılan lise tarih kitapları Emin Oktay ile Niyazi 

Akşit ve Bedriye Atsız ile Hilmi Oran’a ait olmak üzere her iki kitap içerik yönünden aynıdır. 

Bedriye Atsız ile Hilmi Oran’ın hazırladıkları bu kitap hacim itibariyle kendinden önceki 

kitaplardan biraz daha azalarak toplam 191 sayfadan oluşmuştur. Aynı zamanda dil bakımdan 

daha sadeleşmiş, haritalar ve resimler konulara göre yerleştirilmiş ancak mevcut harita ve 

resimlere numara verilmemiştir. Konuların dağılımı itibariyle Yunan ve Roma Medeniyetlerine 

daha çok yer verilmiş olması dikkat çekicidir. 

Tarihin tarifi, konusu ve devirlere bölümü konusunda daha öncekilerden farklı olarak tarihin 

yardımcılarından bahsedilen eserde Türklerin asilliği ve üstünlüğü ortaya konularak Batılıların 

aşağılamaları bertaraf edilmeye çalışılmıştır. 

İlk Türkler olarak; “Milattan önce 1200-800 arasında Türkistan da “şu” yahut “çu” adında 

büyük bir millet yaşıyordu. Türklerin doğrudan doğruya ataları olan ilk kavim işte bunlardır.”64 

sözleri ile Çular gösterilirken kitabın diğer bölümlerinde ve daha önce yazılan eserlerden farklı 

olarak Türklerin ilk yurdu Orta Asya olarak değil de Türkistan olarak geçmektedir. Bu da bize 

bu dönemde yazılan tarih kitaplarının geçmiş ve günümüz Türk Dünyası’na hitap ettiğini 

göstermektedir. 

Kitaptaki ifadelerden anlaşılacağı gibi medeniyetlerin kökenleri ya da medeniyetlerin 

gelişmelerini sağlayanların Türkler olduğu vurgulanarak Türk Tarih Tezine sahip çıkılmıştır. 

                                                 
60 H. Rıdvan Çongur, Büyük Türk Milliyetçisi Tevfik İleri, Gaye Matbaası, Ankara 1987, s. 12 
61 Aksoy, a.g.e., s. 91 
62 Erdoğan Başar, “Demokrat Parti Dönemi Eğitim Hareketleri”, Eğitim Dergisi, S.1, Milli Eğitim Basımevi, 

Ankara 1992, s.96. 
63 Copeaux, a.g.e., s. 82 
64 Bedriye Atsız-Hilmi Oran, Tarih I – İlk Çağ Tarihi, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1953, s. 6. 
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Emin Oktay ile Niyazi Akşit’in yazdıkları, 1953 baskı tarihli liseler için Tarih I kitabı da 

Cumhuriyetin ilanından 20 yıl geçmiş olmasına rağmen, Türk Tarih Tezi’nden vazgeçmiş 

değildir. Bu durum şu alıntıda olduğu gibi açıkça ortadır; “Son zamanlarda İrtiş ve Yenisey 

nehirleri boyları ile Kırgız steplerinde birçok kurganlara rastlanmış olması, bu bölgelerde eski 

bir kültür merkezi bulunması ihtimalini kuvvetlendirmiş ve arkeologların kazılar yapmalarına 

sebep olmuştur… Bu kazılar dünyanın başka yerlerindeki insanların çok geri kaldıkları bir 

zamanda, burada yaşayan Türklerin medeniyet alanında ilerlemiş olduklarını ortaya 

koymuştur… Bu bölgede yapılan diğer araştırmalar, anayurttaki ilk medeniyetin geniş bir alana 

yayılmış olduğunu gösterir… Buzullar devrinde dünyanın başka taraflarındaki insanlar Yontma 

Taş Devrinde bulunurlarken, Orta Asya’nın batısında çok elverişli iklim şartları içinde yaşayan 

Orta Asyalılar çoğalmışlar, maden devrine kadar yükselmişlerdir. Fakat havaların ısınması ve 

Buzullar devrinin sona ermesi üzerine Orta Asya yavaş yavaş kurumaya başladı. Şiddetli 

rüzgarlar ve bu rüzgarların getirdiği kum yığınları yaşama şartlarını büsbütün güçleştirdi. Bu 

yüzden buralarda yaşayan Türkler, başka ülkelere göç etmeye başladılar.”65. Bundan sonra da 

göç yönleri üzerine bilgiler verilmektedir. 

Gerek Bedriye Atsız ile Hilmi Oran’ın gerekse Niyazi Akşit ile Emin Oktay’ın hazırlamış 

oldukları kitaplardaki alıntılardan da anlaşılacağı üzere Türk Tarih Tezi’ne sahip çıkmışlar ve 

kitaplarında da bunu açık bir biçimde belirtmişlerdir. Her iki kitabın içeriği aynı olup 

yararlanılan bibliyografya da paralellik göstermektedir. 

Bibliyografyada genelde 1931 yılı Tarih I ve Şemsettin Günaltay’ın Tarih Lise I kitabı ile A. 

Müfit Mansel, Ş. Aziz Kansu gibi Türk Tarih Tezi’nin yaratılmasında çalışmış tarihçilerin 

eserleri ağırlıktadır. Niyazi Akşit ile Emin Oktay’ın kitapları daha fazla sayfadan (toplam 253 

sayfa) oluşmaktadır. Ancak bu durum daha büyük punto ile yazılmasından kaynaklanmaktadır. 

Yenilik olarak ana başlıkları ünitelendirdikleri görülmektedir. Dikkati çeken en önemli nokta 

ise yazarların Türk Tarih Tezi’ne sahip çıkmalarının yanı sıra daha çok Anadolu ve Akdeniz 

tarihine yer ayırmış olmalarıdır. 

Tarih II (Orta Çağ) 

Lise II. Sınıfta haftada iki saat okutulmak üzere hazırlanan bu cilt, Orta Çağı kapsamaktadır. 

Hazırlanan her üç kitap Türk Tarihi’nin yanı sıra Avrupa Tarihi’ni de kapsamaktadır. Kronoloji 

cetveli, indeks, terimler ve deyimler ile birlikte Bedriye Atsız ile Hilmi Oran’ın hazırladığı cilt 

212, Emin Oktay’ın hazırladığı cilt 248 ve Niyazi Akşit’in hazırladığı cilt 199 sayfadan 

oluşmaktadır. Kitaplarda ele alınan konulara uygun resim ve haritalar bulunmaktadır. Ayrıca 

bu mevcut resimlerin daha çok Türk medeniyetinden seçilmiş olması dikkat çekicidir. 

Konuları işleyiş biçimleri açısından her üç ders kitabı da aynı içeriktedir. Ancak Bedriye Atsız 

ile Hilmi Oran’ın hazırlamış oldukları ders kitabında konular hikaye tarzında anlatılırken Emin 

Oktay ve Niyazi Akşit’in kitapları anlatım açısından daha bilimsel olup, içerikteki konularda 

daha detaylıdır. Niyazi Akşit, kitabında konulara göre sorular hazırlayıp bunları konu başlığının 

hemen altında sunmuştur. Emin Oktay ise konuların sonuna sorular hazırlamıştır. Bedriye Atsız 

ile Hilmi Oran, Niyazi Akşit ve Emin Oktay önceki dönemden farklı olarak konuları neden ve 

sonuç ilişkisi içinde vermişlerdir. Dikkat çekici bir başka nokta ise Emin Oktay’ın ders 

kitabında bölüm yerine ünitelendirme yapmasıdır. 

Tek Parti döneminde lise ikinci sınıfta Orta Zamanlar dersi okutulurken, Demokrat Parti 

döneminde dersin ismi Orta Çağ olmuş ve Avrupa Tarihi’ne önceki dönemden daha çok yer 

ayrılmıştır. Bu dönemdeki kitaplara dil bakımından sadeleşmiş, resim harita açısından 

zenginleşip, ayrıca kronolojiden sonra terimler ve deyimler kısmı eklenmiştir. 

                                                 
65 Niyazi Akşit-Emin Oktay, Tarih Lise I – İlk Çağ Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul 1953, s. 14-15. 
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Tarih III (Yeni ve Yakın Çağlar) 

Demokrat Parti döneminde lise III. Sınıfta haftada iki saat okutulmak üzere yeni ve yakın 

çağları içeren döneme ait tarih ders kitapları, Emin Oktay, Niyazi Akşit ve Bedriye Atsız ile 

Hilmi Oran’a aittir. Her üç kitapta Fatih Sultan Mehmet Devri’nden başlayıp, Sevr 

Antlaşması’na ve sonra uzak doğu ülkelerinin durumuna yer verilerek noktalanmıştır. 

Atsız ile Oran’ın hazırladıkları ders kitabının ilk sayfasında Osmanlı Devleti hükümdarları ve 

saltanat müddetlerini içeren bir çizelgeye yer vermişlerdir ki bu daha önceki ders kitaplarında 

bulunmamaktadır. 

Demokrat Parti döneminde basılan lise tarih ders kitaplarından üçüncü cildi olan Tarih III-Yeni 

ve Yakın Çağlar dil açısından bir önceki döneme göre oldukça sade olup, resim ve harita 

yönünden zenginleştirilmiştir. Günümüz ders kitaplarına göre karşılaştırdığımızda ise konular 

itibari ile daha ayrıntılı ve öğrenci seviyesine göre ağırdır. Tek Parti döneminde liselerde 

okutulan Tarih III adı itibari ile Yeni ve Yakın Zamanlarda Osmanlı-Türk Tarihi’ni içerirken, 

Demokrat Parti dönemindeki Tarih III Yeni ve Yakın Çağlar adını alıp hem Türk Tarihi’ni hem 

de Avrupa Tarihi’ni içermektedir. Yeni ve Yakın Çağlar adlı ders kitabı daha önceki döneme 

nazaran Osmanlı’nın kuruluşundan değil de Fatih döneminden başlanmıştır. Demokrat Parti 

döneminde yayınlanan bu ders kitabında dikkate değer olarak II. Dünya Savaşı’na ve dönemin 

gelişen olaylarına yer verilmişken, Tek Parti döneminde kitaplarda yer alan CHP’nin parti 

tüzüğü bu dönemde kitaplardan tamamen çıkarılmıştır. Aynı zamanda Tek Parti döneminde 

ders kitaplarında Osmanlı koyu eleştiriye maruz kalmışken, bu dönemdeki kitaplarda bu 

hafiflemiştir. 

Tarih IV (Yeni ve Yakın Çağlar Tarihinden Seçilmiş İçtimai ve Siyasî Meseleler) 

1952-1953 öğretim yılında liselerin 4 yıla çıkarılması nedeniyle dördüncü sınıflar içinde ders 

kitapları hazırlanmış ancak iki yıl sonra 1954-1955 eğitim öğretim yılında liselerin öğretim 

sürelerinin tekrar üç yıla düşürülmesi ile beraber IV. sınıflar için hazırlanan ders kitapları üç 

yıllık süreçte okutulmuştur. 1952 yılında liselerin IV. sınıfında okutulmak üzere Tarih IV 

hazırlatılmıştır. 

Lise IV. sınıfta okutulmak üzere Bedriye Atsız ile Hilmi Oran, Emin Oktay ve Niyazi Akşit ile 

Çağatay Uluçay tarafından Tarih IV hazırlanmıştır. Hazırlanan her üç ders kitabında 

Osmanlıların yanı sıra Avrupa’daki gelişmelerde ele alınmıştır. Kronoloji cetveli, indeks, 

terimler ve deyimler ile Bedriye Atsız ve Hilmi Oran’ın hazırladığı cilt 216, Emin Oktay’ın 

hazırladığı cilt 229, Niyazi Akşit ile Çağatay Uluçay’ın hazırladığı cilt 214 sayfadan 

oluşmaktadır. 

Bedriye Atsız ile Hilmi Oran’ın hazırlamış olduğu Tarih IV’ün içeriğinden farklı olarak Niyazi 

Akşit ile Çağatay Uluçay’ın hazırlamış olduğu Tarih IV’ün birinci bölümünde Avrupa’daki 

ortaçağ kurumlarıyla yeniçağ kurumları detaylı olarak karşılaştırılmıştır.66 

Emin Oktay’ın kitabında ise yeniçağın İstanbul’un fethiyle başlaması gelenek olarak belirtilmiş 

ve bu çağla ilgili şu sözlere yer verilmiştir; “ 1453 senesinde İstanbul’un Türkler tarafından 

fethiyle başlayan ve 1789 Fransız Büyük İhtilâli’ne kadar devam eden devire cihan tarihinde 

yeniçağ demek bir gelenek olmuştur. Bu çağ kendisinden önceki diğer tarih çağlarından birçok 

üstün vasıflarla ayrılmaktadır. Yeniçağ; insan zeka ve kabiliyetinin yarattığı en güzel eserlerin 

                                                 
66 Detaylar için bakınız: Niyazi Akşit - Çağatay Uluçay, Tarih IV- Yeni ve yakın Çağlar Tarihinden Seçilmiş 

İçtimai ve Siyasî Meseleler, Remzi Kitabevi, İstanbul 1952, s. 3-6 
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yapıldığı, fikir ve düşüncenin hürriyetine kavuştuğu, insanların din ve dünya hakkındaki görüş 

ve düşüncelerinin değiştiği parlak bir devirdir.”67 

Niyazi Akşit ile Çağatay Uluçay’ın kitaplarında geçen; “ Bu devirde askerî ve kültürel sahalarda 

batı usullerinin alınması, batının bilim ve sanat bakımından bizden üstün olduğu fikrini 

meydana koydu”68 sözleriyle Tanzimat devrinin batılılaşmaya yol açtığı üzerinde durulmuştur. 

Başlangıçta lise dördüncü sınıfta, sonraları lise üçüncü sınıfta okutulan Tarih IV kitapları 

içerikte aynı olmalarına rağmen küçük farklılıklar göstermektedir. Emin Oktay, hazırlamış 

olduğu ders kitabında olayları neden – sonuç ilişkisi içinde maddeleştirerek verirken, Niyazi 

Akşit ile Çağatay Uluçay kitaplarında, resme ve haritaya daha çok yer vermişlerdir. Bedriye 

Atsız ile Hilmi Oran’ın hazırlamış oldukları kitap, hazırlanan diğer kitaplara göre daha yalın ve 

hikayemsi bir anlatıma sahiptir. Genel itibariyle bütün Tarih IV ciltlerinde sade bir dil kullanılıp 

konulara göre bol resim konulmuş ve Osmanlı Tarihi incelenirken aynı ölçüde Avrupa Tarihi’ne 

de yer verilmiştir. 

Tek Parti döneminde liselerde Tarih IV Türkiye Cumhuriyeti’ni ele alırken Demokrat Parti 

döneminde liselerde okutulan Yeni ve Yakın Çağlar cildiyle Türkiye Cumhuriyeti’ni de içermiş 

olup, Tarih IV ise, adı üstünde “Yeni ve Yakın Çağlar Tarihinden Seçilmiş İçtimai ve Siyasî 

Meseleler”’i içermiştir. 

SONUÇ 

Araştırmamızda, Tek Parti ve Demokrat parti dönemlerinde lise tarih ders kitaplarında meydana 

gelen değişiklikleri tespit etmeye çalıştık. Bu amaçla, Cumhuriyet öncesi tarih eğitimi, 

Cumhuriyetin ilanından itibaren tarih eğitiminde okutulan ders kitapları ve Demokrat Parti 

döneminde okutulan lise tarih ders kitaplarının içeriğini ortaya koyarak her iki dönemin ders 

kitapları arsındaki değişiklikleri ve anlayış farklılıklarını ifade etmeye çalıştık. 

Tarih dersinin düzenli olarak öğretim programlarına girdiği 1869 yılından bu yana, lise tarih 

kitapları, yönetimi elinde bulunduranların, ideolojik düşünce sistemlerine yayma çabalarında 

bir araç olarak kullanılmaya çalışılmış, tarih ideolojilere göre şekillendirilip, açıklanmak 

istenmiştir. Tanzimat ve sonrası ortaya çıkan fikir akımlarına göre tarih ders kitaplarının 

içerikleri de şekillenmiş ve sonraki dönemlere de bu durum yansımıştır. 

Osmanlı döneminde dinsel ve hanedan tarihi biçiminde sunulan tarih, II. Abdülhamid devrinde 

özgürlük hareketlerini konu alan tarihi yaklaşımları içeren derslerin kaldırılmasıyla 

kısıtlanacaktır. 

II. Meşrutiyetle birlikte, serbest düşünce ortamının etkisiyle tarih çalışmalarında büyük bir 

canlanma görülmüştür. İttihat ve Terakki Partisi döneminde eğitim devletleştirilmiş ve tarih 

eğitimi İttihat ve Terakkicilerin görüşleri doğrultusunda verilmiştir. Osmanlı Devleti’nin son 

dönemlerinde arkası arkasına meydana gelen savaşlarla okullarda ne öğrenci ne de öğretmen 

kalmıştır. Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda geriye kalan bir avuç eğitimci ile yola 

çıkılmıştır. 

Millî Mücadele’nin başarıyla sonuçlanmasından sonra bağımsızlığın sürekliliğini sağlayacak 

güçlü bir siyasal ve toplumsal yapı oluşturmak amacıyla, köklü değişikliklerin yapıldığı bir 

süreç içerisine girilmiştir. Bu süreçte karşılaşılan en önemli sorunlardan biri yeni rejimin 

getirdiği siyasal ve toplumsal düzenin halka benimsetilmesi olmuştur. Bu amaçları 

gerçekleştirmek için tek araç olarak tarih ve okullarımızda verilen tarih öğretimi olmuştur. 

Bunun için sadece eğitim sistemlerinin yeni rejimin amaç ve ilkeleri doğrultusunda yeniden 

                                                 
67 Emin Oktay, Tarih IV- Yeni ve yakın Çağlar Tarihinden Seçilmiş İçtimai ve Siyasî Meseleler, Remzi Kitabevi, 

İstanbul 1952, s. 1 
68 Akşit – Uluçay, a.g.e., s. 174 
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oluşturulmasıyla yetinilmemiş aynı zamanda cumhuriyetin oluşum aşamalarını verecek 

biçimde yeniden düzenlemiştir. Toplumda birlik ve beraberliği sağlamak, çağdaş ve laik bir 

yapıya ulaşmak için bu çalışmalar yapılmıştır. 

Genel itibariyle Tek Parti yönetimi, kökten tasfiye edilen “ümmet” ideolojisi yerine oluşturulan 

“laik millet” ideolojisine bakış açısına yansıtan yeni bir tarih anlayışı getirdi.69 Osmanlı 

tarihçileri ümmet ideolojisinin etkisinde olduklarından İslâmiyet’in kabulünden sonraki Türk 

tarihine önem vermişlerdir. Cumhuriyet rejimiyle öncelikle Tek Parti döneminde tarihçilere 

göre, Türkler İslâmiyeti kabul etmeden öncede çok güçlü bir uygarlık ortaya koymuşlardı. Bu 

amaçla Tek Parti döneminde resmi tarih tezi oluşturulmuştur. Resmi tarih tezinin amacı 

Osmanlıdan bağımsız yeni bir ulusal kimlik ortaya koymak olmuştur. Osmanlı Devleti’nde 

tarih, İslâmcılık, Osmanlıcılık ve Türkçülük çerçevesindeyken, Cumhuriyet dönemi kendinden 

önceki yaklaşımları tümden tasfiye etme yoluna gitmiştir. Bunun için Orta Asya ve Anadolu’da 

kurulan eski uygarlıkların araştırılması yöntemi seçilmiştir. Güneş Dil Teorisi ile Türkçe’nin 

Hititçe ve Sümerce üzerindeki etkileri incelenmiş, dillerin Türkçe’den etkilenmesi ölçü alınarak 

bu kavimlerin Türklüğü kanıtlanarak, Türk dili ve ırkının Anadolu’daki binlerce yıllık 

devamlılığı ortaya konulmuştur. 

Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nde görevlendirilen tarihçiler tarafından oluşturulan Türk Tarih 

Tezi, ulus olma bilincini oluşturma yolunda zaman zaman aşırılıklara gitse de Osmanlı 

Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yani ulusal devlete dönüşümün kaçınılmaz bir 

sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Tezin amacı toplumda millî birlik ve beraberliği sağlamak, 

toplumu çağdaş medeniyet seviyesi ve laik bir yapıya ulaştırmaktır. Görüldüğü gibi ideoloji, 

tarih içine yerleştirilmiştir. İnkılâpların haklılığı ve uygulama aşaması yeni tip ders kitapları ile 

yetişen nesle ve kitlelere ulaştırılmaya çalışılmıştır. 

Bu dönemde öğrenciler açısından dili ve muhtevası ağır, resmi teze uygun, aşırı ulusalcı ders 

kitapları kullanılmıştır. Liseler için IV cilt halinde hazırlanan tarih ders kitaplarında zaman 

zaman tarih amacından saptırılmıştır. Kitaplarda verilmek istenen asıl maksat, yeni ideolojiyi 

ve geçmiş dönemin olumsuzluklarını genç dimağlara tartışmasız kabul ettirmek olmuştur. Bu 

durum günümüze kadar süregelmiştir. 

Tek Parti yönetiminin Atatürk döneminde, daha çok eski kurumların değiştirilmesi ve İslâm 

öncesi Türk kültürü ile ilişki kurulması çalışmaları ağırlık kazanmıştır. İsmet İnönü’nün Millî 

Şef sıfatıyla iktidara gelmesi ile liselerde okutulacak olan tarih ders kitaplarında değişiklikler 

söz konusu olacaktır. Bu dönemde Hasan Ali Yücel’in Millî Eğitimin başına getirilmesi ile 

milliyetçi uygulamalar yerini hümanizme bırakmıştır. Laiklik uygulamaları daha köktenci bir 

nitelik kazanmıştır. Buradaki asıl amaç o dönemde dünyada meydana gelen siyasi 

hareketlilikten dolayı millî kimlik ve eğitimin ırkçılık ve soykırımcılığa yol açacağı 

düşüncesiyle ders kitaplarında sorgulamalara yer verilmek istenmeyişidir. Yine o dönemdeki 

ders kitaplarında özellikle A. Müfit Mansel başkanlığında yazılan ve liselerin birinci sınıfında 

okutulan Tarih-I’de (İlkçağ Tarihi), Türklerin geçmişinden çok Anadolu’nun geçmişi ağırlık 

kazanmıştır. 

1930’lardan sonra destansı ve romansı unsurlar taşıyan tarih anlayışından uzaklaşılmıştır. 

1950’lerden itibaren tarihe bilimsel metotlarla yaklaşılmış, Osmanlı Tarihi ile İslam Tarihi 

konuları gerçek boyutlarına kavuşmuştur. Demokrat Parti döneminde, Türk Tarih Tezi’ne biraz 

yumuşatılaraktan sahip çıkılmış, dönemin Batılı anlayışından kaynaklansa gerek daha çok 

Anadolu ve Akdeniz uygarlıklarına yer verilmiştir. Osmanlı Devleti’ne ve kurumlarına aşırı 

yüklenilmekten vazgeçilmiştir. Bir önceki döneme göre dikkat çeken en bariz farksa, Tek Parti 

döneminin ders kitaplarından olan Tarih IV’de CHP’nin parti tüzüğüne tamamen yer 

                                                 
69 Şükrü Karatepe, a.g.e., s. 89. 
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verilmişken, 1950’den sonra basılan ders kitaplarında CHP’nin parti tüzüğü tamamen 

kaldırılmıştır. Bunun yanı sıra Demokrat Parti dönemindeki ders kitaplarında ünite sistemi ile 

terimler ve deyimler de yerini almıştır. Kitaplarda kendi tarihimizin yanı sıra aynı oranda 

Avrupa tarihine yer verilmiştir. Ayrıca konular “yüzyıl” kavramı içinde ele alınmıştır. Kısaca 

diyebiliriz ki hükümetlerin siyasî görüşlerindeki farklılıklar, hiç zaman kaybetmeden mevcut 

ya da hazırlanacak olan tarih ders kitaplarına aksettirilmiştir. 

Her iki dönemin ders kitaplarında içerik olarak küçük farklılıklar olsa da büyük benzerlikler 

söz konusudur. Bunlar; iki dönemde de Türk Tarih Tezine sahip çıkılmış ve resmî ideoloji ile 

geçmiş dönemin olumsuzlukları genç nesillere tartışmasız kabul ettirilmek istenmiştir. 1930’lu 

ve 1950’li yıllarda hazırlanan ders kitaplarında hakim olan görüşler, günümüz ders kitaplarına 

da bir kitaptan diğerine geçerek ulaşmıştır. Siyasî olaylar, tarihin sadece savaşlar olarak 

algılanması, sosyal ve kültürel tarihe gerektiği kadar ilgi görmemesi günümüz kitaplarına kadar 

gelmiştir. 

Her iki dönemin ders kitaplarında resim ve haritalar konulmuştur. Bu durum küçük 

değişikliklerle günümüze kadar ulaşmıştır. Bugün lise ders kitaplarına şekil veren ana 

kaynaklar 1930’lu ve 1950’li yıllarda basılan lise tarih ders kitaplarıdır. 

Sonuç olarak bugünkü ders kitaplarımızda Tek Parti ve Demokrat Parti döneminde basılan 

kitapların etkisi söz konusudur. Bu nedenle günümüzde Türk Milleti’nin millî ve evrensel 

sorunlara karşı yeni nesli daha duyarlı kılmak, çağı yakalamak ve tarihi sadece savaşlar ve 

siyasî tarih olarak algılamamak için sosyo – ekonomik tarih konularını da kapsayan objektif ve 

akılcı dille yazılacak ders kitaplarına ihtiyacı vardır. Tarihçilere, tarih komisyonlarına ve devlet 

yöneticilerine büyük işler düşmektedir. 
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