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Summary
Our lives and societies are being transformed at an incredible rate; technology and the 
rapid pace at which information is being generated is impacting the way that we work, 
relax, and overall choose to lead our lives. The rise of 3-D printing, the bitcoin, and the 
autonomous vehicle are painting an exciting picture for our futures. Yet, this is a picture 
that fewer and fewer will be able to view. Societal gaps, driven in large part by fundamental 
changes in education systems, technologies, and methodologies are advantaging a relative 
few while leaving many more lacking. This volume – a compilation of papers presented at 
the 2017 Current Debates in Social Sciences – brings to light issues of challenge identifi-
cation and solution exploration at this 6th international meeting. Main themes addressed 
in this text include: Psychological Guidance and Counseling, Special Education, Teacher 
Preparation, Teaching Methods and Approaches, and Voices on education and social issues.
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Education 
Introduction

Our lives today are defined by tremendous advances in technology and exponential growth 
in our knowledge base. We zip along, trying to keep pace with the latest technologies - 
be it smart phones or smart homes - and with the latest information: which wars are in 
progress, which ones inchoate; what’s the latest research on the illness my child has; what 
episode of Black Mirror will I catch tonight; what’s the Euro worth today. In some ways, 
it is senseless to mention specifics (e.g. Black Mirror) in a print medium such as this, for 
whatever is mentioned today will surely be dusty or obsolete within a year, if not by the 
time that the ink on this page is dry.

On one hand, to risk a cliché, these are exciting times. What were only recently consid-
ered the stuff of science fiction, or the realm of a select few, are now within comprehen-
sion and some even in use. Bitcoins, autonomous autos, and, of course, the 4th Industrial 
Revolution (a.k.a. The Internet of Things) are now infiltrating our daily conversations. 
And without a doubt, our lives are much better off because of such developments. If you 
are in need of a certain body part, we may be able to simply reproduce it with a 3-D 
printer. The Fed Ex and DHL trucks may be substituted with Fed Ex and DHL drones 
(in some instances, they are already complimenting each other). 

Every sector is being affected - manufacturing, health, media, service, and, of course, edu-
cation. Virtual classrooms, flipped classrooms, even teacherless classrooms, as well as maker 
spaces are shaping the educational landscape. Computer coding is no longer the domain 
of the all-night World of Warcraft’er. Kindergartners learning colors, shapes and numbers 
are also busy learning Scratch, Jr. 

If you are reading this, you certainly are aware of the flip side to our current context. Ac-
cording to recent UNESCO estimates, 263 million children are out of school. And many 
of those who are counted as in attendance, will leave long before they should (particu-
larly females), or they will make it to the finish line having never sat in front of a com-
puter, or, due to repressive policies, having been forced to study in a language that is dif-
ferent from what is spoken at home. 
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In other words, there is the extremely unfortunate fact that the number of have-nots in the 
world is far beyond what it should be. Therefore, as a result of disparities such as these, 
and in very stark contrast to the optimistic circumstances illustrated above, it appears 
that society’s ills are magnifying daily. Those who have access to the resources, whether 
a smart phone or a warm meal, are the ones getting a leg up in society. Yet, in propor-
tion, they are a declining slice of the pie. This is particularly true in developing econo-
mies where the predominant form of educational promotion (i.e. screening and tracking) 
is through exam-based systems; such as in Turkey where this conference was held. Fur-
thermore, neo-liberal policies around the globe have resulted in a phenomenal expansion 
in private education, at all levels - primary, secondary, tertiary. This again suggests that 
those who have the means will avail themselves of those opportunities that provide greater 
exposure to the education that will propel them through the education system, and life. 

And yet, even for this relatively select few, life is not all rosy for them. In such a highly 
competitive context - whether it is progressing from primary to secondary or secondary to 
tertiary - the current situation is one where, as they say, the tail is wagging the dog. Stu-
dents are not being inculcated with the so-called non-cognitive skills and abilities (e.g., 
motivation, relationship building, self-regulated learning, self-efficacy, responsible decision 
making, and so on) that will actually provide them with healthier, more fulfilling academic 
and professional lives. This is sadly ironic. Virtually all reports enumerating so-called 21st 
century skills, point out that, in addition to technological skills, it is the non-cognitive 
and social-emotional abilities that emerge at the top. One would be hard pressed to find 
“memorization” on any such lists.

If we take a look at the Program for International Student Assessment - best known as 
PISA - it is attempting measure how far students have acquired some of the knowledge 
and skills essential for full participation in the knowledge economy. They are not arguing 
that rote memorization is one of those skills. Andreas Schleicher, coordinator of the PISA 
initiative, puts it this way: “The world no longer rewards people just for what they know 
- Google knows everything - But for what they can do with what they know.” Therefore, 
countries, and respectively their students and economies will be left in the dust, so to speak. 

And yet, students in most developing countries are under (arguably extreme) pressure to 
perform well on tests that require one essential skill: memorization. Performance mastery, 
critical thinking, and the ability to collaborate or innovate are not essential outcomes of 
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such systems. Therefore, they do not play a role in determining how far a child may prog-
ress in education and society. The web of pressure is overwhelming - parents feel pressure 
from other parents; students feel it from their parents; students feel it from their peers; 
teachers feel it from the parents and administration, and so on. Students may be “success-
ful” because of test-taking abilities, but they still may struggle in the long run.

As has always been the case, because education is where many of the symptoms associated 
with these maladies manifest themselves (e.g. bullying, withdrawal from academic partic-
ipation, even suicide), it is also the domain where many of the solutions lie. The Educa-
tion strand of this important conference was an optimal venue to conduct debates around 
many of the issues touched on in the above paragraphs, in addition to proposing solutions 
to these challenges. This volume, comprised of papers presented under the theme of Ed-
ucation at the 6th International Current Debates in Social Sciences - held 14-16 Decem-
ber, 2017, offers a wide-ranging view of the themes that today’s Educational researchers, 
particularly in this region, perceive as pertinent and worthy of exploration.

We have divided this text into the five major themes that emerged from the papers pre-
sented in the Education strand: Psychological Guidance and Counseling, Special Educa-
tion, Teacher Preparation, Teaching Methods and Approaches, and Voices on education 
and social issues.

Part 1 - Psychological Guidance and Counseling, has papers that explore counseling for 
families with autistic children (Ch. 1), anxiety among university students (Ch. 2), fac-
tors affecting career decision making for students (Ch. 3), high school students’ percep-
tions of the university entrance exam (in Turkey) (Ch. 4), the issue of student departure 
from secondary school (Ch. 5), and a program that does provide non-cognitive and so-
cial/emotional skills to students in primary school (Ch. 6).

Part 2 - Special Education, includes research reports on support systems of families with 
children who have ADHD (Ch. 7), support systems and assistive technologies for sight-im-
paired users (Ch. 8), Library services for disadvantaged users (Ch. 9), and teacher percep-
tions of Integration for special needs students (Ch. 10).

Part 3 - Teacher Preparation, offers papers that study stress levels of physical education 
teacher-candidates (Ch. 11), Critical Thinking skills of History teacher-candidates (Ch. 
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12), online teacher training (Ch. 13), teacher-candidate perspectives on the future of the 
education systems (Ch. 14), teacher-candidates’ knowledge of first aid (Ch. 15), and the 
impact of global forces on the teaching profession in Turkey (Ch. 16).

Part 4 - Teaching Methods and Approaches, looks at such issues as professionally-ori-
ented foreign language teaching (Ch. 17), Summarization skills (Ch. 18) using eye-track-
ing technology to assess reading styles (Ch. 19), teacher-student interactions from a social 
constructivist perspective (Ch. 20), teaching the biography genre (Ch. 21), using pre-
dict-do-observe-explain strategy to enhance conceptual understanding of electric circuits 
for vocational learners (Ch 22) using tablets in the classroom, with a case study on creating 
animations (Ch. 23), and teacher and student opinions on story-based learning (Ch. 24).

Part 5 - Voices - on education and social issues is the focus of this last section. Chap-
ters address issues such as Social Studies teachers’ views on human rights and democracy 
(Ch.25), fuzzy categorical data through structural equality model and its comparison of 
wlsmv and wlsmv estimation methods(Ch.26), Used in Estimation advantages and disad-
vantages of “Sharenting” (Ch.27), Social Studies teacher-candidates’ attitudes toward cur-
rent world issues (Ch. 28), Middle School students’ perceptions on “refugee” (Ch. 29), 
and an evaluation of behaviors of National Sailing Team members and coaches (Ch. 30).

Donald F. Staub
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1
THE EFFECTS OF AN INFORMATIVE-
PSYCHOLOGICAL COUNSELING 
PROGRAM FOR FAMILIES OF CHILDREN 
WITH AUTISM ON THE DEPRESSION 
AND SELF ESTEEM LEVELS OF PARENTS
Alev Girli

Dokuz Eylül University, Buca Faculty of Education, Special Education Department, alev.girli@deu.edu.tr

Abstract

The purpose of this study was to determine the effects of an informative-psychological counselling group 
program on the depression and self-esteem levels of parents of children with autism. Four groups with 
a total of 43 volunteering parents (33 mothers and 10 fathers) were formed. The Beck Depression In-
ventory and the Rosenberg Self-Esteem Scale were used for pre- and post-test measurements of parental 
depression and self-esteem levels. The parents were provided an 8-week, 3-hour weekly session, making 
up a total of 24-hour counselling. The results of the two-way ANOVA for repeated measures revealed a 
significant decrease in depression levels of the participants while no differences emerged for self-esteem 
scores.

Key words: Autism, parents, informative-psychological counselling group program, depression, self-es-
teem

Introduction

Living with a special need child is a situation that may have detrimental effects on the 
emotions, thoughts and almost all life aspects of most parents. In this case, it is possible 
for families to experience feelings of anger, sadness, guilt, fear, anxiety and embarrassment 
(Dale, 1996). It is seen that the parents of a child who is newly-diagnosed with autism 
feel under stress regarding the future of their child, mothers feel guilty and depressed be-
cause of their child’s disability, and fathers feel angrier. Experiencing these feelings may 
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THE EFFECTS OF AN INFORMATIVE-PSYCHOLOGICAL COUNSELING PROGRAM FOR 
FAMILIES OF CHILDREN WITH AUTISM ON THE DEPRESSION AND SELF ESTEEM LEVELS OF 
PARENTS

Alev Girli

lead parents to lose self-esteem and experience depression. Some studies reported that 
more depression, stress, anxiety and symptomatic signs were seen in the families of chil-
dren with autism in comparison to other special needs groups with normal development 
(Beckman, 1991: 585-595; Bagenholm & Gilberg, 1991: 291–307; Beşikçi, 2000; Fırat, 
Avcı, & Seydaoğlu, 2001; Kabasakal, Girli, Totan, Aysan, 2012; Rarity, 2007; Weiss, 2002: 
115-130; Yurdakul, Girli, Özekes, & Sarısoy, 2000: 6-17). It was reported that parents are 
forced to keep out of social life due to behavioural problems of their children with au-
tism (Lecavalier, Leone, Wiltz, 2006: 172-183), and this situation leads to their isolation 
from the society and decreases in their self-esteem.

In coping with the difficulties parents have in understanding autism and related to their 
children, it is important for them to get information that will help them, and on the other 
hand, be able to express their feelings, thoughts and experiences in an accepting and sup-
portive group setting, share these feelings with other parents and learn about different 
ways to cope with difficulties for their perceptions to change towards the situation they 
are in, as well as towards their children (Hawling and Rutter, 1987). Types of supportive 
services for families of special needs children are gathered under informative counseling, 
psychological counselling and family training programs (Tavil, 2005; Varol 2005). Par-
ents may need to receive psychological counselling about the situation they are in (Lock-
shin, Gillis and Romanczyk, 2004). Having this experience may help them develop an 
understanding towards their child with autism and themselves. If they start to be able to 
see events through a different perspective, this may firstly lead to elimination of obstacles 
related to their social needs, and their ability to think more realistically about the future. 
It was observed that relationships of parents of special needs children with other parents 
in a similar situation are effective on their acceptance of their situation and their emo-
tional comfort (Akkök, 1994: 129-138). For example, Bristol, Gallagher, and Holt (1993: 
3-10) found lower stress levels in depressed parents who joined the TEACCH program
for their children with autism in comparison to those who did not join the program. Bar-
low and Coren (2001) found that a parent training program implemented in groups was
effective in reducing the anxiety, repression levels of parents, and increasing their self-es-
teem. With the study, it was seen that the results of 17 groups of parents with similar
characteristics were similar, and the program was effective in reducing the stress, depres-
sion levels of parents, and increasing their self-esteem and bettering the couples’ relation-
ship (Barlow and Coren, 2001).
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It was seen that most of the special training activities and services provided in Turkey are 
implemented for children, and activities and services for families are highly limited (Fırat, 
2000). Families with children with autism reported that they are experiencing problems 
in terms of social-emotional support, training and help (Sencar, 2007). Experts stated 
that families need psychological support and preventive individual and/or group mental 
health programs for the responsibility, exhaustion, anxiety and stress brought by living 
with a child who has autism (Akçakın, Aysev and Kerimoğlu, 1993: 89 – 100; Eracar, 
1995; Eracar & Varol 1999). Considering the limits of social support services for fam-
ilies of children with special needs, determining the needs of families and taking action 
towards meeting these needs have importance in terms of probable contributions to for-
mation of in-family support systems. However, it is seen that there are barely any studies 
that aimed to provide parents of children with autism with informative and/or psycho-
logical support. It was seen that the stress management training applied by Sevim (2007) 
on mothers of children with autism reduced the mothers’ depression levels but did not 
create a significant difference in their anxiety levels and possibility of suicide. Girli, Yur-
dakul, Özekes and Sarısoy (1998) determined that informative counselling for parents 
of children with mental deficiency and autism did not create a significant effect on fam-
ily members’ depression or self-esteem levels, and attitudes towards individuals with defi-
ciency. Aydan (2002) found no significant decrease in the anxiety levels of parents of chil-
dren with autism in family training groups for such parents.

The informative counselling activities used in this study which included both informa-
tive/educational and therapeutic (emotional/social support) dimensions are considered to 
be a part of psychological counselling and parent training (Küçüker, 1997). In the process 
of informative psychological counselling activities for families of special needs children, 
while parents and/or siblings are provided with information regarding the characteristics 
and education of the child, they are also allowed to share their feelings, thoughts and ex-
periences with the counsellor. When informative psychological counselling activities are 
applied as a group, they contribute to parents’ reception of social support and learning 
of new ways to cope with these difficulties by interacting with other parents with similar 
feelings and thoughts (Küçüker, 1993: 23-29, 1997). Therefore, seen that the informa-
tive psychological counselling program applied in this study is effective on parents’ knowl-
edge on autism, reduction of depression brought about by the stress of living with a child 
who has autism, increasing their self-esteem by making them feel better and developing 
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better relationships with both the child with autism and each other, may contribute to 
development and popularization of such programs towards families in Turkey. The pur-
pose of this study is to investigate the effects of an informative psychological counselling 
group program on reducing the levels of depressive behaviours shown by parents of chil-
dren with autism and increasing their self-esteem.

Method

Research Model

This study analysed the effects of an informative psychological counselling group pro-
gram on the depression and self-esteem levels of parents of children with autism using a 
quasi-experimental model with a pre-test and a post-test. The independent variable of the 
study was the informative psychological counselling program, while the dependent varia-
bles were the self-esteem and depression levels of the parents.

Sample and Study Groups

The sample of the study consisted of a total of 43 volunteering parents (33 mothers, 10 
fathers) of children who received training at a special education centre who lived in İz-
mir, Turkey. The parents in the sample were given training in 4 separate groups. Group 
1 included 17 people (11 mothers, 6 fathers), Group 2 had 8 people (6 mothers, 2 fa-
thers), Group 3 had 8 people (8 mothers) and Group 4 had 10 people (8 mothers, 2 fa-
thers). 8 of the mothers were primary school graduates, 11 were high school graduates 
and 14 were university graduates. 4 of the fathers were high school graduates and 6 were 
university graduates. The ages of the children with autism change in the range of 2-15. 
32 of the children were newly diagnosed (length of diagnosis: 0-1 year), and the others 
were diagnosed longer ago (1-5 years). 19 of the children were high-functioning, while 
24 were low-functioning. 

Data Collection Tools

The study used an “Information Form” to gain information about the parents and the 
children, and the “Family Needs Survey” (FNS) to determine the content of the inform-
ative counselling program. The depression levels of the parents in the study were meas-
ured by the “Beck Depression Inventory” (BDI), while the “Rosenberg Self-Esteem Scale” 
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(RSES) was used to measure their self-esteem levels. An “Activity Assessment Form” de-
veloped by the researcher was sued to determine the levels of satisfaction by and utiliza-
tion of the program.

1- Family Needs Survey (FNS)

The Family Needs Survey developed by Bailey and Simeonsson (1988: 117-127) with 
the purpose of determining the needs of mothers who have hearing-impaired children 
consists of two parts. Bayley and Simeonsson (1988) assessed the stability of the tool by 
the method of test-retest, and the correlation between two measurements was .67 for the 
mothers and .81 for the fathers. In Turkey Sucuoğlu (1995:10-18) conducted a factor 
analysis with the data they collected from 45 mothers and 44 mothers who had children 
of different ages with autism and mental disability and removed 11 items from FNS as 
the factor loads of these items were lower than .30. As a result of the factor analysis, the 
Cronbach’s Alpha coefficient of that tool with 24 items which had factor loads of higher 
than .30 turned out to be .90.

2-Beck Depression Inventory (BDI)

The inventory developed by Beck has two forms created in the years 1961 and 1978. 
The scale measures the signs that arise in the somatic, emotional, cognitive and motiva-
tional aspects seen in depression. The purpose of the scale is not to diagnose depression, 
but to objectively determine the level of depression symptoms. This study used the 21-
item form which may be used for teenagers over the age of 15 and adults. Beck found its 
split-half reliability coefficient as .86. Hisli (1989:3-13) found the split-half reliability co-
efficient of the Turkish version of the form as .74.

3-Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES)

The 63-item scale developed by Rosenberg in 1965 has 12 sub-scales as; self-esteem, con-
tinuity of the concept of self, trusting people, sensitivity towards criticism, depressive affec-
tivity, fancifulness, psychosomatic signs, feeling threatened in interpersonal relationships, 
panicking during arguments, mother-father relationship, relationship with father and psy-
chic isolation. This study used the self-esteem sub-scale which consists of 10 items. In Tur-
key, the sub-scale’s reliability and validity studies were conducted by Çuhadaroğlu (1986). 
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It validity coefficient was found as .71, while the Cronbach’s Alpha value was found as 
.76 in the reliability study.

4-Activity Assessment Form

This form consists of 8 structured and semi-structured items developed by the researcher 
with the aim of determining the levels of satisfaction from and utilization of the inform-
ative psychological counselling program.

Formation of the Informative Psychological Counselling Program

According to the data collected by the “Family Needs Survey” used to determine the ex-
pectations and needs of the parents regarding the training program; 65.4% stated “I need 
more to gain information on how to teach some skills to my child,” 61% stated “I need 
to gain more information on the situation/disability of my child,” 58.1% stated “I need 
more information on how to control the behaviour of my child better,” 57.7% stated “I 
need a person in my family with whom I can talk about my problems,” 54.7% stated “I 
need help from my family to discuss our problems and find solutions,” 58.8% stated “I 
need to read books, articles and similar materials written about parents who have chil-
dren similar to mine,” 54.9% stated “I need more time to be able to talk to the teacher or 
therapist of my child,” 54.8% “I want to regularly meet a psychological counsellor, social 
worker, psychiatrist, psychologist to talk about my problems.” According to these results, 
the parents wanted to understand the problem of their child and receive help from ex-
perts about the issues they encounter. In addition to receiving these results, the researcher 
also reviewed publications about group training and counselling programs for families of 
children with autism (Kozloff, 1984; Schopler et al. 1984: 65-81; Hawling and Rutter, 
1987; Dale, 1996) and created the program’s content. In the light of all this information, 
the general objectives of the Informative Psychological Counselling Program to be imple-
mented with the sample were determined as the following:

1. Informing parents about characteristics of children with autism, and medical, educa-
tional and legal services and regulations towards individuals with autism,

2. Leading parents to notice the capabilities and positive traits of their autistic children
in addition to their deficiencies and negative traits, and help them develop a more re-
alistic understanding about their children,
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3. Providing parents with the chance to express their positive and negative feelings and
thoughts about their autistic children in a group setting where they are accepted that
they trust, share these feelings and thoughts with each other and utilize each other’s
experiences in coping with difficulties,

4. Trying to help them in their adaptation to the new situation by facilitating sharing
of their experiences regarding the new roles and responsibilities/burdens brought by
these roles regarding their child with autism.

5. Contributing to parent’s realization of the broken/disrupted aspects in their relation-
ship with each other, with their child with autism and with their other, normally de-
veloped children if any, and their development of their communication towards a pos-
itive direction by re-balancing their in-family relationships.

Implementation

The Informative Psychological Counselling Group Program was applied by the researcher 
with the same content in all 4 groups in 8 3-hour sessions 1 day a week. While imple-
menting the program, in addition to the researcher, 1 specialist psychologists was also 
present for helping the implementation and keeping records. The previous session was 
summarized, and the objectives of the current session were outlined in the beginning of 
each session; the session itself was summarized, and important points were emphasized in 
the last 5 minutes of the session. The sessions used tools and techniques such as provid-
ing information, discussion, written activities regarding in-family roles and relationships, 
watching videos, reading real-life stories. Printed materials were distributed at the end of 
the informative sessions. 

Findings

This session presents the findings related to the effects of the informative psychological 
counselling program on the depression levels and self-esteem of the parents in the four 
groups which constituted the sample. The descriptive statistics (means and standard de-
viations) of the scores that the parents in the four groups obtained in BDI and RSES are 
given in Table 1 below.
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Table 1: Mean and Standard Deviation Values for the Scores Obtained by the Subjects in the 
BDI and RSES

Beck Depression Inventory Rosenberg Self-Esteem Scale

Family 
Group 

N
Initial Last Initial Last

 Sd  Sd  Sd  Sd

I 17 14.88 9.97 13.35 10.53 19.47 4.27 19.65 4.39

II 8 10.63 5.53 9.38 4.87 19.17 3.97 21.00 3.40

III 8 14.50 7.86 12.25 5.65 19.60 4.28 20.60 0.89

IV 10 13.10 6.40 10.50 6.42 20.80 3.52 19.30 3.47

The depression scores of the subjects decreased in all four groups. The self-esteem lev-
els had a tendency to increase in the first three groups and decrease in the fourth group 
(See, Table 1). In order to investigate whether the initial depression levels of the subjects 
were effective, two groups including one group with those who had depression scores up 
to 16 based on BDI and another group with those who had depression scores of 17 or 
higher were formed among the 43 subjects who initially constitute four groups. The clas-
sification by Hisli (1988:3-13) about depression levels was considered in this categoriza-
tion. Accordingly, BDI scores of 0-16 showed low levels of depression, and scores of 17 or 
higher showed levels of depression that would require treatment. The first group (n=28, 
63.4%) consisted of those with low initial depression levels, and the second group (n=15, 
36.6%) consisted of those with high initial depression levels.

Table 2: Mean BDI Scores and Standard Deviations for Subjects with 
Low and High Initial Depression Levels

Low Initial Depression Levels (0-16) N: 28
High Initial Depression Levels (17 and over) 

N: 15

Initial Last Initial Last

 Sd  Sd  Sd  Sd

8.96 3.55 8.11 4.81 22.27 6.78 18.53 8.25

As seen in Table 2, there was a small decrease in the mean depression levels of the parents 
who had low initial depression levels but there was a higher level of decrease in the mean 
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depression levels of the parents who had high initial depression levels. Two-was ANOVA 
was used to understand whether the difference between the low and high initial depres-
sion groups was significant or not for the 2x2 mixed-design repeated measurements (Ta-
ble, 3). There was a significant difference between the initial and last measurement results 
of those with low and high initial depression levels (F=9.72; p<0.05). Group measurement 
interaction was also significant (F=3.81; p<0.05). This finding shows that the group with 
higher initial depression levels utilized the informative psychological counselling program 
more than the low-depression group.

Table 3: BDI Scores ANOVA Results for Subjects with Low and High Initial Depression Levels

source of variance KT Sd KO F p
Between Groups (Initial Depression Level 
High-Low)

2749.75 1 2749.75 52.98 0.000

In-group subjects (error) 2128.13 41 51.91
Between Measurements (Pre-test- Final test) 102.91 1 102.91 9.72 0.003

Group x Measurement Interaction 40.40 1 40.40 3.81 0.058

Measurements x In-group Subjects (Error) 434.18 41 10.59

Whether there was a difference in the self-esteem levels of the groups with low and high 
initial depression levels or not was tested in order to test whether there was a positive 
change in the self-esteem levels of the parents who joined the counselling program. The 
descriptive statistics of the scores that the parents in these groups obtained in RSES are 
given in Table 4.

Table 4: Mean RSES Scores and Standard Deviations for Subjects with 
Low and High Initial Depression Levels

Low Initial Depression Levels (0-16) N: 28
High Initial Depression Levels (17 and over) 

N: 15

Initial Last Initial Last

 Sd  Sd  Sd  Sd

18.27 3.55 18.92 3.31 23.08 2.43 22.00 3.57
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Table 4 shows that there was a tendency for self-esteem levels to rise in the subjects who 
had low initial levels of depression and fall in the subjects who had high initial levels of 
depression. Significance of the difference between the group means was tested by two-way 
ANOVA for the 2x2 mixed-design repeated measurements (Table 5). The results showed 
that the change in the self-esteem levels in the groups was not significant.

Table 5: RSES Scores ANOVA Results for Subjects with Low and High Initial Depression Levels

source of variance KT Sd KO F p

Between Groups (Initial Depr. Level High-Low) 255.63 1 255.63 15.15 0.00

In-group subjects (error) 607.48 36 16.87

Between Measurements (Pre-test- Final test) 0.76 1 0.76 0.15 0.70

Group x Measurement Interaction 12.39 1 12.39 2.39 0.13

Measurements x In-group Subjects (Error) 186.40 36 5.18

In order to examine whether the severity of autism affected the utilization of the in-
formative psychological counselling program by the parents or not, the subjects were di-
vided into two groups as parents of high-functioning children with autism and parents of 
low-functioning children with autism. The differences between the pre-test and post-test 
BDI measurement scores of these two groups were tested (Table 6). 

Table 6: Mean BDI Scores and Standard Deviations for Parents of High-Functioning and 
Low-Functioning Children with Autism

Parents of High-Functioning Children with 
Autism
N: 19

Parents of Low-Functioning Children with 
Autism
N: 24

Initial Last Initial Last

 Sd  Sd  Sd  Sd

13.79 5.19 11.37 6.57 13.46 9.84 12.04 8.99

The depression levels in both groups had a tendency to decrease. Significance of the differ-
ence between the group means was tested by two-way ANOVA for the 2x2 mixed-design 
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repeated measurements (Table 7). Independently of the severity of autism, there was a sig-
nificant decrease in the depression levels of the parents after the program.

Table 7: BDI Scores ANOVA Results for Parents of High-Functioning and Low-Functioning 
Children with Autism

source of variance KT Sd KO F p

Between groups (autism levels High-Low) 0.62 1 0.62 0.005 0.943

In-group subjects (error) 4877.26 41 118.96

Between Measurements (Pre-test- Final test) 78.09 1 78.09 6.82 0.01

Group x Measurement Interaction 5.35 1 5.35 0.47 0.50

Measurements x In-group Subjects (Error) 469.23 41 11.44

Low-functioning children with autism require more help and support, thus, their mothers 
are busier and more exhausted. In order to see if the severity of autism in the children af-
fected the self-esteem levels of the subjects consisting mostly of mothers, the study tested 
whether there was a difference between the parents of low-functioning and high-function-
ing children with autism in terms of their RSES scores. Considering the descriptive statis-
tics (Table 8), the RSES scores of the parents of high-functioning children with autism de-
creased, and the RSES scores of those with low-functioning children with autism increased.

Table 8: Mean RSES Scores and Standard Deviations for Parents of High-Functioning and 
Low-Functioning Children with Autism

Parents of Children with High-Functioning 
Autism N: 15

Parents of Children with Low-Functioning 
Autism N: 23

Initial Last Initial Last

 Sd  Sd  Sd  Sd

21.40 3.46 20.33 3.54 18.74 3.92 19.61 3.76
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Table 9: RSES Scores ANOVA Results for Parents of High-Functioning and 
Low-Functioning Children with Autism

source of variance KT Sd KO F p

Between groups (autism levels High-Low) 52.03 1 52.03 2.31 0.14

In-group subjects (error) 811.07 36 22.53

Between Measurements (Pre-test- Final test 0.18 1 0.18 0.03 0.85

Group x Measurement Interaction 17.02 1 17.02 3.37 007

Measurements x In-group Subjects (Error) 18177 36 5.05

There was no significant difference between the first and last measurements of the groups. 
However, it may be seen that group measurement interaction was significant on the level 
of 0.07.

Discussion

This study investigated whether or not the implemented informative psychological coun-
selling program was effective in decreasing the depression levels and increasing the self-es-
teem levels of the parents in the four groups constituting the sample. First of all, the de-
pression levels of the participant were examined. It was accepted that scores of 0-16 in the 
Beck Depression Inventory denote low levels of depression, while scores of 17 or higher 
show levels of depression that would require treatment (Hisli, 1989:3-13). 36.6% of the 
parents constituting the sample had scores of 17 or higher (X=22.27), which would re-
quire treatment. This finding agrees with the finding of De Myer (1979) that “major de-
pression is seen 1/3 of mothers of children with autism.” The qualitative and quantitative 
study by Hart (2004) also discussed depression, anxiety and stress levels in families who 
have children with autism. The study was conducted with 111 families including 40 in 
the control group and 71 in the experiment group, and it was determined that depres-
sion, anxiety and stress levels of mothers of children with autism were higher than those 
in the control group.

The study examined whether or not the utilization of the informative psychological coun-
selling program by the parents differed between the low-depression group (0-16) and the 
treatment-requiring group (17 or higher). Depression levels decreased in both groups. 



CURRENT DEBATES IN EDUCATION
O. Nejat Akfırat, Donald F. Staub, Gürkan Yavaş

19

However, while there was a significant decrease in the high-depression group (F=9.72; 
p<0.05), the decrease in the low-depression group was lower (decreasing from X=8.96 to 
X=8.11) and not significant. This study also determined that most of the children were 
newly diagnosed, and thus, the parents manifested highly depressive signs. The finding 
that especially the depression levels of the parents that would require treatment decreased 
significantly after the implemented program is important in terms of demonstrating that 
the study reached its purpose. Several studies have shown that the parenting stress, emo-
tional pain and anxiety experienced by families of children with disability can be reduced 
by psycho-educational group counselling for families created in different formats which 
prioritizes mother-father solidarity and positive coping method, teaches positive parent-
ing (Küçüker, 1993:23-29; Risdal and Singer, 2004:95-103). Bristol, Gallagher and Holt 
(1993:3-10) investigated the effects of the psycho-educational intervention they developed 
for the families of children with autism spectrum disorder or an autism-related disorder 
on the depression levels of these families and found that there was a significant decrease in 
these families’ depression symptoms. It was reported that, after families’ children are diag-
nosed with autism, their stress brought by the diagnosis is reduced thanks to the support 
they receive from experts such as doctors, educators and therapists, as well as institutions. 
Many studies found that parent training programs applied in form of groups are effec-
tive in reducing the anxiety and depression levels and increasing the self-esteem levels of 
parents (Barlow and Coren, 2001). As emphasized in the literature, support systems that 
are planned based on the needs and characteristics of families and personal traits of fam-
ily members and organized towards reasons that cause the stress and depression in each 
family member are utilized more by parents (Glidden and Floyd, 1997:250-266; Krauss, 
1993: 393-404). In this study, firstly having determined family needs and then imple-
mented the program prepared by considering this in groups, may be considered as a fac-
tor that was effective in the result that the program was successful.

It was reported in the literature that families of children with severe autism experienced 
higher levels of stress and psychological disorders due to their limited opportunities for 
education (Akkök, 1997: 9-23; Mc Conachie, 1994: 37-46; Rezendes and Scarpa, 2011) 
and the severity of autism symptoms has a direct or indirect effect on parent depression 
(Benson and Karlof, 2009: 350-362). Therefore, two groups were formed in this study 
based on the severity of the children’s autism. There was no significant difference between 
the group based on their initial depression levels (X=13.79 and X=13.46). As a result of 
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the implemented group activity, the depression levels of the parents in both groups de-
creased significantly. This result shows that the implemented informative psychological 
counselling program was effective in both groups, and realistic information and the emo-
tional support provided in the group activity reached their goal.

Some studies emphasized that self-esteem levels of parents of children with autism de-
crease as they are forced to keep away from social life and isolated from the society (Bris-
tol, Schopler; 1983; Krononberg and Thompson, 1990: 380-388). It was stated that 
mothers deal with the needs of and care for5 the child more, they feel lonely and ex-
hausted due to the intensity of their daily work, they experience more stress than fathers, 
and therefore, their concept of self-esteem is affected negatively (Noh, Dumas, Wolf, Fish-
man, 1989: 456–461). It was found in this study that the self-esteem levels of the parents 
with high-functioning children were higher than those of the parents with low-function-
ing children. Lower self-esteem levels of parents of low-functioning children, with autism 
who have deficiencies in social communication and usage of language and intense behav-
ioural problems, as a result of higher levels of social isolation are a finding that is sup-
ported by the literature (Kozloff, 1984). The increase in the self-esteem levels of the par-
ents of low-functioning children as a result of the implemented psychological counselling 
program may be interpreted as that the program was useful for them. This may be be-
cause their self-esteem levels increased as a result of gaining information about how they 
can help their children and being a part of a system from where they can receive support. 
The finding that needs further investigation is that the self-esteem levels of the parents of 
high-functioning children with autism did not change significantly.

When the responses of the parents to the “activity assessment form” related to the sessions 
of the implemented program regarding emotions, problems, in-family roles and relation-
ships the parents experienced were examined, many parents stated that they felt they are 
not alone, they shared their emotions and thoughts, and they received support from each 
other and from the counsellor for coping with their problems. In the light of the data ob-
tained from the assessment form, it was seen that 100% of the mothers found the imple-
mented psychological counselling program useful, they found it suitable for their expec-
tations and they were satisfied by participating in it. This result agrees with the finding 
by Kozloff (1984) that “the family’s readiness for change and motivation for transforma-
tion is important for their satisfaction for training”, the finding by Schopler et al. (1984: 
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65-81) that “expert-family interaction is effective in family studies” and the finding by
Hawling and Rutter (1987) that “it is more useful for individuals if effective family studies
not only help development of the child, but they are also designed to decrease the family’s
feelings of anxiety, stress and inadequacy.” This study is important in terms of demonstrat-
ing that broadening the special education activities in Turkey which are only directed to-
wards children in a way to also include families will be useful. There is a need for further
studies for development of programs for families and investigation of their effectiveness.
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Abstract

The study is investigating the relationship between self-perception, locus of control orientation and 
social anxiety levels. Correlational survey model is used as research design. Data was collected through 
self-report measures. The sample consists of 253 students from Education Faculty of Istanbul University. 
Self-evaluation is measured through social comparison scale, that participants rate themselves compa-
ring with others, to measure social anxiety levels Liebowitz Social Anxiety Scale is used, finally Rotter’s 
internal external locus of control scale is used to determine locus of control orientation of participants. 
Social anxiety level is negatively correlated with positive social comparison, that means participants that 
perceive themselves more negative experience more social anxiety. External locus of control orientation 
is correlated with high social anxiety rates. Individuals’ negative self-evaluations and external locus of 
control orientations are predictors of social anxiety. 

Introduction

Satisfying social relationships are important for a happy life. The existence of pleasing so-
cial relationships has a crucial role in one’s life satisfaction and wellbeing. In the lack of 
satisfying social relationships there may be vulnerability to depression and other negative 
psychological outcomes. Social interactions and adaptation with the social environment 
are correlated with one’s self-confidence, self-respect and self-efficacy. Social anxiety is a 
broad research area and has an important effect on individuals’ life quality. 
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This study aimed to investigate social anxiety through self-evaluation and locus of con-
trol orientation. Theoretical background of the study is based on cognitive theories that 
bring explanation to social anxiety through self-evaluation and locus of control orienta-
tion theory. The study is presented after a brief introduction that summarizes, models of 
Clark & Wells (1995), Rapee &Heimberg (1997), Self Presentation Theory (Schlenker, 
1975; 1980; Schlenker & Leary, 1982) and Theory of Social Rank System (Trower & 
Gilbert, 1989), besides these theories locus of control orientation theory is mentioned.

According to the theoretical model proposed by Clark and Wells (1995), socially anx-
ious individuals commonly express maladaptive assumptions about themselves, and these 
maladaptive assumptions are activated during social encounters. Individuals who exam-
ine more social anxiety than others have more negative assumptions about themselves 
compared to non-anxious individuals (Stopa & Clark, 1993; Kocovski & Endler, 2000). 
Social anxiety is negatively correlated with self-esteem (Eren-Gümüş, 1997; Kocovski & 
Endler, 2000). Disapproving self-perceptions of socially anxious individuals affect self-con-
cept, social anxiety is negatively correlated with negative attributes of self within dimen-
sions such as intelligence, or attractiveness, although there is no correlation with reality 
or objective measures (cited in Clark and Wells, 1995). Socially anxious individuals are 
more vulnerable to make self-blaming attributions for the causes of negative social events 
and to interpret such events with undesirable personality characteristics (Stopa & Clark, 
2000; Wilson & Rapee, 2005). 

Self-presentation theory proposes that when individuals encounter with others, generally 
arouse a will to create a particular impression on others (Schlenker, 1980). Some antici-
pated images will make a desired impression and desired reactions from others but some 
images will create undesired impressions and lead to undesired reactions. In self-presenta-
tion model individuals spend their energy to control images of self before confrontation 
with real or imagined audiences (Schlenker, 1980). There is an effort create particular im-
ages of self to influence audiences perception and to control how they treat the actor. Gen-
erally, people prefer to present themselves in socially desirable ways (Schlenker & Leary, 
1982). People feel insecure in social settings when they aim to create a particular impres-
sion on others, but on the other hand if they are not assured to generate the impression 
they want (Schlenker, 1980) social anxiety arise (Schlenker & Leary, 1982).
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Rapee and Heimberg (1997) extended earlier cognitive models of social anxiety proposed 
by Carver and Scheier (1988), Schlenker and Leary (1982), and Clark and Wells (1995). 
According to the model, people with social anxiety disorder accept that other people are 
critical, and will evaluate them negatively as formerly proposed by Leary, Kowalski, and 
Campbell (1988). And also for socially anxious individuals being positively appraised 
by others is essential. With this outline, a numerous processes may arise to produce and 
maintain social anxiety. The social / evaluative situation should be real or just anticipated. 
In social/evaluative situations, the principal threat stimulus is an audience and the major 
threatening outcome is negative evaluation from the audience. There is no need for an 
actual interaction with the audience for anxiety to be generated. If there is an audience 
than we are talking about a social-evaluative situation. People has an idea (a mental rep-
resentation about him/her self ) how the audience perceive him/her. At the same time fo-
cus is altered on both the mental representation and on the possible risk in the social en-
vironment. The mental representation is created based on past experiences, internal and 
external cues. Attention is focused on self-image generally on negative aspects. The ex-
pected negative evaluation generates social anxiety cycle. The mental representation is not 
an objective vision, usually, it is a distorted image, based on how the individual believes 
the audience views him or her (Rapee and Heimberg, 1997).

The Social Rank System is another model that plays a role in the maintenance of social 
anxiety (Gilbert, 2000; Gilbert & Trower, 2001; Trower & Gilbert, 1989). Trower and 
Gilbert (1989) propose that socially anxious individuals excessively use the social rank sys-
tem rather than the safety system. Socially anxious individuals are likely to perceive the 
world in a hierarchical way. Other people are their competitors and their aim is to achieve 
better social status then others. Gilbert and Trower (2001) propose that this hierarchical 
view can be seen as social desirability and social attractiveness likewise power and status. 
Socially anxious individuals generally view themselves at the lower status in the hierar-
chical order and this status brings a disturbance. The first goal of the social rank system 
– is to obtain a upper status or high social desirability – if this cannot be achieved a sec-
ond-level goal come into play– second level goal is to elude social threats, rejection, or
to be ignored by high ranking others. If the second-level goal is achieved, then the third-
level goal is aroused; in this level socially anxious people avoid social encounters with
high ranking others. According to the social rank model, social anxiety is associated with
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submissive behaviours avoidance of dominant others; as a result socially anxious individ-
uals generate cognitions relating to his / her low social rank. 

Locus of Control

According to Rotter (1966) if the individual perceives the event prospective with his / her 
own performance or characteristics, this is called belief in internal control. If individual 
perceives the outcomes of the events not being entirely prospective with his / her actions, 
but rather than as the result of luck, chance, as under the control of powerful others or 
destiny, this interpretation is called external control. Internal versus external control is re-
lated to the degree to which persons expect that a reinforcement or an outcome of their 
behavior occurs as a result of their own behavior or personal characteristics against the 
degree to which persons expect that the reinforcement or outcome is a result of chance, 
luck, or fate, is under the control of powerful others, or destiny (Rotter, 1990).

Above-mentioned cognitive theories propose that negative self evaluation should lead to 
social anxiety. For example Clark and Wells (1995), Rapee and Heimberg (1997) under-
line negative evaluation of the self. According to Self Presentation theory (Schlenker, 1980; 
Schlenker & Leary, 1982) if the person is not sure with him / herself to make desired im-
pression in this condition social anxiety may arouse. Social rank theory argues that indi-
viduals who are hierarchically see him / her self in the lower rank will experience more 
anxiety. All the theories presented will march with a negative perception of the self. First 
hypnotize of the research is negative self-evaluation through social comparison will pre-
dict social anxiety. Besides these cognitive theories it is hypostasized that external locus of 
control is another predictor of social anxiety.

Purpose

The purpose of this study was to extend the knowledge concerning how self-evaluation and 
locus of control orientation will explain social anxiety. Although there is a large amount of 
research on social anxiety with university students, there is limited research of social anx-
iety related to the evaluation of the self, compared to others and locus of control orienta-
tion within Turkish sample. Thus this study sought to explore how comparison of self to 
others and locus of control is associated with social anxiety. 
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Methodology

The research is designed as a descriptive study. Relational survey method is used to ex-
amine the relationship between social anxiety, self-perception (compared to others) and 
locus of control orientation. 

Participants

Two hundred and fifty three adolescents (108 male, 145 female) from faculty of education 
in Istanbul University completed a series of self-report questionnaires. The sample had a 
mean age of 20.12. Participants who completed the questionnaires were from different 
departments: 7,1% were science education, 13,4% social sciences education, 7,9% math-
ematic education, 17,8% English language education and 39,50% psychological counsel-
ling and guidance, 14,2% primary education. 

Participants completed the questionnaire packs in the classroom setting, with the presence 
of the researcher. It took approximately thirty minutes.

Measures

Liebowitz Social Anxiety Scale

Liebowitz Social Anxiety Scale was developed by Liebowitz (1987) to evaluate anxi-
ety symptoms. It’s a widely used self-report anxiety scale. It is used in both clinical and 
non-clinical samples. Liebowitz Social Anxiety Scale is adapted to Turkish University stu-
dents by Eren-Gumus (1997). Turkish form is a 24-item self-report social anxiety meas-
ure. There are two subscales Social anxiety and Social Avoidance. In this study, the total 
score of these subscales is used. The scale is scored on a four-point Likert scale of ‘never’, 
‘sometimes’, ‘often’ or ‘always’. Alpha coefficients of the Turkish form are .84 (social anx-
iety) and .75 (social avoidance) and .88 for total scale point. For this study alpha coeffi-
cient of the total scale is calculated .89, and used only the total scale point. 

Social Comparison Scale

Social Comparison Scale was developed by Gilbert, Allan ve Trent (1991) as a five item 
form. Turkish adaptation study was realised by Şahin, Durak and Şahin (1993) and scale 
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was prepared as a 18 item form with Turkish participants. Şahin, Durak and Şahin (1993) 
reported an internal consistency of .89. Through a set of bipolar constructs, participants 
make global comparisons about themselves in relation to other people, rated on a 6-point 
Likert scale. For example, ‘Compared to others, how efficient do you feel?’ Less Efficient 
1 2 3 4 5 6 More efficient 

The Social Comparison Scale is a 18-item scale, with scores ranging from 18 to 108. High 
total scores represent a more positive social comparison (i.e. participants feel more pop-
ular, attractive and accepted in comparison to others). In this study internal consistency 
of the scale was calculated as .83.

Rotter’s Locus of Control Scale

Rotter’s (1966) Locus of Control Scale, is developed to locate individuals generalized con-
trol expectations on internal versus external locus of control. The Turkish adaptation of 
the scale was realised by Dağ (1991) on a sample of University students. The internal 
consistency of the scale is calculated as .71, test re-test reliability is calculated as .83. The 
scale is consisted of twentynine double choice items. Six of these items don’t carry points, 
thus the maximum point shall be obtained from the scale is 23 and minimum point is 
0. Higher points show external locus of control and lower points show internal locus of
control. Fort his study Cronbach’s alfa coefficient of the scale was .73.

Results

Analysis was conducted using a statistical packet program. Data were screened thoroughly 
for outliers. No outliers were found, and the population distribution did not deviate sig-
nificantly from normality. The results of seven participants were removed from the anal-
ysis because of large sections of incomplete data, leaving a final total of 253 students. All 
participants agreed to take part in the study. If only a single score was missing from a 
questionnaire this was replaced by the mean score of other items on that scale. This was 
done for 12 participant scores. 

Analyses with demographic variables

There is no significant relationship between ages of the participants and social anxiety lev-
els, social comparison and locus of control orientation. T-test analyses were used for the 
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independent groups to determine whether social anxiety level, social comparisons and lo-
cus of control orientation varied significantly in terms of gender. The results suggests that 
there is no significant difference in social anxiety levels and social comparisons in terms 
of gender, the mean score for locus of control among females (x= 11,20) was found to 
be higher than that of males (x= 9,94). The results suggest that males (t (251)= 2,571, p 
<.05) have higher levels of internal locus of control then females (Recall that higher points 
indicate higher external locus of control orientation). 

Correlation analysis

The relationship between social anxiety, social comparison and locus of control were as-
sessed using Pearson product moment correlations (r). Results are presented in Table 1.

Table 1 Social Anxiety, Social Comparison, and Locus of Control: Correlations (N = 253)

Table 1 included means and standard deviations of variables along with bivariate correla-
tions of main variables. There is a significant negative relationship between social compar-
ison rating and social anxiety ratings. Thus, as expected, characteristically individuals with 
lower ratings on the social comparison that means who are negatively evaluate themselves 
experience more social anxiety. Further, there is a low significant association between the 
ratings external locus of control and social anxiety (Table 1). 

Regression analysis

To investigate the pattern of association between the social comparison and social anxiety, and locus of 
control and social anxiety we conducted two linear regression analyses. Results are presented in Table 2. 
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Table 2 Social Anxiety, Social Comparison; Social Anxiety, Locus of Control: Regression Analysis 
(N = 253)

Social comparison, and locus of control are regressed onto the social anxiety level ap-
parently. These variables produced a significant model in the prediction of social anxi-
ety score. Inspection of the standardized beta weights suggests that, of the social compar-
ison rating was a significant predictor of social anxiety (R=.41, R2=.16; F=49,32, p<.01), 
besides external locus of control, significantly but a fairly weakly predict social anxiety 
(R=.13, R2=.01; F=4,24, p<.05). Inspection of the standardized beta values shows that, so-
cial comparison independently contributed to social anxiety score, external locus of con-
trol was a significant independent predictor of social anxiety but a slightly predictor, with 
low standardized beta value (Table 2).

Discussion

Consistent with our hypotheses, negative evaluation of self compare to others and external 
locus of control was correlated with high rates of social anxiety. Specially, we found that 
social anxiety severity was positively associated with negative self-perception, and external 
locus of control. Negative self-related judgments may be an important factor underlying 
anxiety in social situations (Ellis, 1962). Cognitive theories (Clark & Wells, 1995; Rapee 
& Heimberg, 1997) of social anxiety reveal that negative self-evaluative thought which 
occurs during social situations have a vital responsibility in the development and mainte-
nance of social anxiety disorder. According to Clark and Wells’ (1995) cognitive model, 
dysfunctional beliefs about the self are activated by actual or anticipated social interactions. 
There are many studies supporting the association between social anxiety and negative 
self-evaluation (Moscovitch, Orr, Rowa, Reimer, & Antony, 2009; Stopa, Brown, Luke, 
& Hirsch, 2010). The individuals with socially anxiety will have a characteristic tendency 
to negative evaluation more highly than does a non-anxious person (Leary, Kowalski & 
Campbell, 1988; Winton, Clark & Edelmann, 1995). A persistent and stable negative 
self-concept is likely to reduce the individual’s confidence in his or her ability to achieve 
desired social goals and increase belief in the probability of negative outcomes in social 
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interactions. Once the individual enters a social situation, self- focused attention, negative 
images of self, safety behaviours and any other strategies that maintain anxiety (Clark & 
McManus, 2002) will simply serve to confirm the original negative view of self. Individuals 
with social anxiety disorder have less favourable beliefs about the personality characteristics 
they possess in comparison to non-anxious controls (Wilson & Rapee, 2006). De Jong 
(2002), found evidence indicating that social anxiety may be associated with less self-fa-
vouring beliefs about the self in comparison to others. Socially anxious individuals gener-
ally view themselves at the lower status in the hierarchical order and thus perceive them-
selves as unable to compete directly with high ranking others (Aderka, Weisman, Shahar, 
& Gilboa-Schechtman, 2009). Socially anxious individuals will respond to social/evalua-
tive situations with more negative thoughts than low anxious individuals (Turner, Beidel 
& Larkin, 1986). Wilson and Rapee (2006) found that participants with social anxiety 
disorder rated more negative personality traits and fewer positive personality traits to de-
scribe themselves compared to non-anxious controls. Studies conducted with Turkish sam-
ple also underline a negative relation between self-esteem and social anxiety (Özcan, Sub-
aşı, Budak, Çelik, Gürel & Yıldız, 2013; Eriş & İkiz, 2013; Erözkan, 2011; Arıcıoğulları, 
2001). Kurtyılmaz, Can & Ceyhan (2017), Eren-Gümüş (2006) find out that self-esteem 
is an important predictor of social anxiety among Turkish sample. 

Rotter (1992) proposed that external locus of control is related to be passive in social life 
and learned helplessness and perceived ability of control was found to be related to greater 
self-efficacy (Wood & Bandura, 1989), in this study it is proposed that persons with a 
more internal locus of control will have lower social anxiety level than individuals with 
a more external locus of control. Consistent with the research findings Emmelkamp and 
Cohen-Kettenis (1975) indicated that social anxiety and external locus of control orien-
tation are correlated positively. 

As conclusion participants social anxiety level is negatively correlated with positive so-
cial comparison, external locus of control orientation is correlated with high social anx-
iety rates. Individual’s negative self-evaluations and external locus of control orientation 
are predictors of social anxiety. 
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Abstract

Cultural intelligence (CQ) refers to individual’s abilities and skills to effectively manage interactions in 
cross-cultural situations. It is a multidimensional concept comprising four dimensions: metacognitive, 
cognitive, motivational and behavioral. Tourism businesses are also multicultural environments where 
people from different cultures come together as both employees and customers. For this reason, it is 
important to examine the cultural intelligence levels of tourism management students who are tourism 
workers and professionals in the future. The purpose of this study is; the determination of the relati-
onship between cultural intelligence level both demographic variables and career decision of tourism 
students. Questionnaire technique has been used as the data gathering method. ‘Cultural Intelligence 
Scale (CIS)’ developed by Ang et al.(2007) has been used in this study. The scale was rated on the 
5-point Likert type. The study group of the researchers constitutes 282 university students studying in 
the tourism departments of Cukurova University in the fall semester of 2016-2017 academic year. As 
a result of the analyzes, it was determined that the average level of cultural intelligence of the students 
was 3,65. As a result of confirmatory factor analysis; the four-factor structure of scale is verified. Also; 
there were relation between these dimensions and demographic variables of students, such as: gender, 
class, foreign language, work experience and abroad experience. In addition, significant correlations 
were found between the cultural intelligence levels of the students and their career decision.

Key words: Cultural intelligence, demographic variables, career decision, tourism education.
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Introduction

Today, many organizations have become multicultural in terms of their employees and 
the countries in which they offer their products or services. In order to communicate peo-
ple from different cultures and interact with them, it is necessary for people working in 
multicultural settings to learn the phenomenon of cultural intelligence and acquire the 
ability of it. Cultural intelligence developed through perception, understanding and in-
terpretation of cultural awareness is the one of the determinants of success in multicul-
tural settings (Mercan, 2016). Move from here; it is possible to say that cultural intelli-
gence, which is a concept that includes peoples’ attitudes, behaviors and comprehension 
skills against different cultures, is a kind of intelligence that all employees should possess 
in businesses, especially in global service companies.

While Ang et al. (2007) define the concept of cultural intelligence as “the individual’s 
ability to live and work culturally in various environments, and to manage cultural dif-
ferences effectively and as his/her ability to adopt”, Earley and Mosakowski (2004) de-
fine it as “the ability of an outsider stranger to interpret ones’ unfamiliar and uncertain 
gestures and motions as if they were citizens of his/her own country”. When you look 
at other definitions made, it is seen that cultural intelligence is defined as the individu-
al’s capacity “to communicate effectively with people from different cultures” (Thomas, 
2006), “to adjust behavior(s) according to the needs of the cultures s/he interacts with” 
(Ang, Van Dyne & Koh, 2006), or “to adapt to different cultures” (Sternberg & Grigo-
renko, 2006; İlhan & Çetin, 2014). The studies have revealed that cultural intelligence 
is influential on many organizational variables such as “achievement” (Vedadi, Kheiri & 
Abbasalizadeh 2010), “job satisfaction” (Bückera, Furrerb, Poutsmaa & Buyensc, 2014; 
Şahin, 2011), “cross-cultural adjustment” (Templer, Tay & Chandrasekar 2006; Ramalu, 
Rose, Kumar & Uli, 2010), “communication effectiveness”, (Bückera, Furrerb, Poutsmaa 
& Buyensc, 2014), “expatriate performance” (Lee & Sukoco 2010; Malek & Budhwar, 
2012), “prejudice” (Baltacı,2017), “well-being” (Ipekci,2016), “expatriate adjustment” 
(Malek & Budhwar, 2013), “job performance” (Rose et al. 2010), “negotiation outcomes” 
(Imai & Gelfand 2010), “leadership effectiveness” (Rockstuhl, Seiler, Ang, Van Dyne & 
Annen 2011; Bückera, Furrerb, Poutsmaa & Buyensc, 2014), “burnout” (Tay, Westmen 
& Chia,2008), “organizational citizenship” (Şahin, 2011) and “customer-oriented service 
behaviors” (Kanten, 2014). 
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Cultural intelligence has a structure composed of four dimensions as “metacognitive” 
(MCCQ), “cognitive” (CCQ), “motivational” (MCQ) and “behavioral” (BCQ) (Ang et 
al., 2007). The metacognitive dimension of cultural intelligence concerns the awareness 
of the cultural knowledges that an individual uses during intercultural interaction and 
whether or not s/he has control over these knowledges (Ang & Van Dyne, 2008). Indi-
viduals who have developed the metacognitive dimension of cultural intelligence are aware 
of the cultural preferences of others, they monitor their cultural knowledges during and 
after interaction with individuals from different cultures (Earley & Ang, 2003) and while 
they try to adapt to new cultures they meet, they use high-order thinking skills such as 
planning how they will learn about the knowledges related to these cultures and assessing 
their progress on adaptation to these new cultures (Ang & Van Dyne, 2008). The cogni-
tive dimension reflects the knowledge of norms, practices and traditions in different cul-
tures as a result of the individual’s personal experiences or education (Ang et al., 2007). 
This type of intelligence contains information about the economic, legal, social and gen-
eral cultural value systems of different cultures and their subcultures (Ang & Van Dyne, 
2008: 6). Those with high cognitive cultural intelligence are luckier in understanding the 
similarities and differences between cultures (Ersoy & Ehtiyar, 2015). The motivational 
dimension of cultural intelligence concerns the individual’s willingness to interact with 
people from different cultures and learn something about intercultural situations. This 
intelligence dimension is expressed as the ability to operate or learn in different cultural 
environments or as the capacity of directing energy and attention on this aspect. High 
motivational cultural intelligence means that the individual engages in more strategic 
thinking, and this has a positive impact on the true fit (Early & Peterson 2004). People 
who are high in motivational cultural intelligence are able to channel their energy and at-
tention to intercultural situations thanks to their interest in their essence, as a result, they 
can be successful (Yeşil, 2009). Behavioral intelligence, on the other hand, is about being 
able to exhibit appropriate verbal or non-verbal behavior when a person meets individu-
als with different cultural backgrounds (İşçi, Söylemez & Kaptanoğlu, 2013). Individuals 
with high behavioral cultural intelligence are flexible and able to adjust their verbal be-
haviors such as voice tone and speed of speech and nonverbal behaviors such as gestures 
and mimics to the needs of the cultures they interact with (Ng, Van Dyne & Ang, 2009). 

The tourism industry is one of the largest industries in the world, and despite recent events 
that have made its operating environment more complex, the industry continues to grow 



Erdinç Ballı

44

Erdinç Ballı

(Theobald, 2005). Commensurate to the size of the industry is a growth in the number 
of students pursuing degree courses in tourism around the World. Tourism administra-
tions are also multicultural environments where people from different cultures come to-
gether both as employees and customers. For this reason, it is important to examine the 
cultural intelligence levels of those working in tourism administrations, as well as stu-
dents who are candidates for these administrations in the future. Despite an increasingly 
sophisticated literature, the relative recency of the industry and its study has meant little 
attention has been paid in the topic cultural intelligence of tourism managers and its stu-
dents (Hudson & Miller, 2005). In this study, it is aimed to determine whether there is a 
relationship between tourism students’, who are future tourism workers, cultural intelli-
gence levels and their demographic variables and their desire to make a career in tourism.

There are very few studies in the literature that show the relationship between cultural 
intelligence and demographic variables. Previous studies reveals that the level of cultural 
intelligence can vary depending on sex (Yılmaz & Kaya, 2015; Aslan & Aslan, 2015), 
marital status (Yılmaz & Kaya, 2015; Aslan & Aslan, 2015), level of education (Aslan 
& Aslan, 2015), foreign language knowledge (Lin et al., 2012; Soldatova & Geer, 2013; 
Harrison, 2012; Büyükbeşe & Yıldız, 2016; Çetin, 2014), “ work experience” (Yılmaz & 
Kaya, 2015) and being abroad (Aslan & Aslan, 2015; Crowne, 2008). In other studies, 
it is also stated that the level of cultural intelligence may determine the professional ca-
reer of the individual (Askari Masouleh et al., 2013; Kanten, 2016). In this context, this 
study is seeking answers to the following questions: 

• Are the cultural intelligence levels of students differentiated according to demographic
variables?

• Are there significant relationships between cultural intelligence levels of students and
their willingness to make a career in tourism?

The Material and Method

The research was designed as descriptive type and the survey method was used as data 
collection technique. The questionnaire consists of three parts. In the first part, there are 
questions about determining the demographic characteristics of the participants. In the 
second part, the students were assessed with a single question whether they would like to 
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pursue a career in the tourism sector and their participation in the phrase “I would like 
to make a career in the tourism sector” with a 5-point Likert-type rating. In the third 
part of the questionnaire there is the “Cultural Intelligence Scale” composed of expres-
sions to measure the levels of cultural intelligence of the students. This “Cultural Intelli-
gence Scale” was developed by Ang et al. and used in different studies in Turkish culture 
(İşçi, Söylemez & Kaptanoğlu, 2013; Karataş, 2014; Ilhan & Çetin, 2014; Mercan, 2016). 
The Cultural Intelligence Scale is an instrument of self-report that is designed to measure 
the cultural intelligence of individuals. The scale consists of 20 items with a likert type 
rating of 5. The original form of the scale has a four-dimensional structure as metacog-
nitive, cognitive, motivational, and behavioral cultural intelligence. There are 4 items in 
the metacognitive subscale of the scale, 6 items in the cognitive subscale, 5 items in the 
motivational subscale, and 5 items in the behavioral subscale. The universe of the study 
was constituted by 532 students majoring Tourism and Hotel Management in Çukurova 
University in the fall and spring term of 2016-2017 academic year. The questionnaire was 
applied to the students in the classroom environment between the dates 21st November 
2016 and 02nd December 2016. With a full count target, there are 282 available surveys 
at the end of the implementation period. In order to increase students’ participation in the 
survey and the number of samples, the questionnaire was circulated among the students 
who stated that they did not participate in the survey between 17th April 2017 and 28th 
April 2017. As a result of the second implementation, 22 valid questionnaires were ob-
tained and the total number of samples became 304. In this sense, the sample represents 
the universe with 57.1%. In data analysis, alongside descriptive statistics, confirmatory 
factor analysis, t-test, Anova and correlation analyzes were also used. The coefficient of in-
ternal consistency of the scale is examined and the Cronbach Alpha coefficient of the 20-
item scale is 0.846. Thus, it is believed that the scale is highly reliable (Özdamar, 2011).

Findings

The frequency and percentages of participants’ demographic characteristics are given in 
Table 1. Considering the remarkable aspects of the demographic characteristics of the par-
ticipants, it is seen that 60% of them is male, the percentage of participants is over 20% 
for each class according to the classes they are studying, a large majority of 70% have 
previously worked in tourism, 84% have never been abroad, and 71% cannot speak any 
foreign language.
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Table 1. Participants’ Demographic Characteristics

Gender n % Class n %

Erkek 181 59,5 1. Sınıf 65 21,3

Kadın 123 40,5 2. Sınıf 81 26,6

Work Experience 3. Sınıf 80 26,3

Evet 93 69,4 4. Sınıf 78 25,8

Hayır 211 30,6 Abroad Experince

Foreign Language Evet 255 83,9

Evet 89 29,3 Hayır 49 16,1

Hayır 215 70,7

N=304

Confirmatory factor analysis was conducted in order to test the 4-factorial structure of 
the cultural intelligence scale, which was previously described in the literature. According 
to the confirmatory factor analysis, it has been found that the minimum chi-square value 
(x2 = 232,31df = 146, p = 0.00) is significant when the 5th item, which is below the stan-
dardized value of 0.30, is subtracted. As can be seen in Figure 1, it has been found that 
the standardized regression coefficients varied from 0,37 to 0,81. In order to validate the 
results of confirmatory factor analysis, the model goodness of fit indexes should be com-
petent. The fact that GFI, NFI, CFI, IFI, and TLI are above 0.90 indicates that the fit is 
enough. While the fact that the SRMR and RMSEA values are smaller than 0.05 refers 
to the goodness of fit, their being smaller than 0.10 refers to an acceptable fit. Further-
more, the fact that the rate of chi-square value to the degree of freedom is below 5, refers 
to the goodness of fit (Marsh & Hocevar, 1988; Kline, 2005; Şimşek, 2007; Tabachnick 
& Fidell, 2007; Çokluk, Şekercioğlu & Büyüköztürk, 2010). When the fit indexes for the 
confirmatory factor analysis were examined, it was found that the chi-square value had a 
sufficient value below 5 (706, 948/196= 3,607) to the rate of the degree of freedom. The 
other fit indexes were found as RMSEA = 0,053; SRMR = 0.064; GFI = 0.90; NFI = 
0.91; CFI = 0.96 and IFI = 0.96. The values of goodness of fit, detailed in Figure 1, in-
dicate that the model is well fitted. 
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CMIN/DF= x²/df
(Chi-Square for Independence/Degrees of Freedom)

232,31/146 = 1,59

CFI (Comparative Fit Index) 0,96

IFI (Incremental Fit Index) 0,96

NFI (Normal Fit Index) 0,91

GFI (Goodness of Fit Index) 0,90

RMSEA(Root-Mean-Square Error Of Approximation) 0,053

SRMR (Standardized Root-Mean-Square Residual) 0,064

Figure 1: Confirmatory Factor Analysis Of The Cultural Intelligence Scale
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This suggests that the four-factor structure of metacognitive, cognitive, motivational and 
behavioral dimensions of scale is confirmed. Cronbach’s alpha, mean and standard devia-
tion values of the factors confirmed at the end of factor analysis are given below.

Table 2: Cronbach’s Alpha, Mean and Standard Deviation Values of The Factors

Dimensions Cronbach’s Alfa Mean Std. Deviation

MetaCognitive CQ ,790 3,8754 ,71057

Cognitive CQ ,736 3,1401 ,72136

Motivational CQ ,816 3,9316 ,78353

Behavioral CQ ,748 3,6908 ,70821

Total CQ ,780 3,6465 ,51761

For the first question of the research; while separate t-tests were used to reveal the relation-
ship between the participants’ gender, foreign language knowledges, overseas experiences, 
work experiences in tourism and cultural intelligence dimensions, Anova test was used to 
determine the relationship between their classes and their cultural intelligence levels; and 
the test results were given below in tables. The results of the t-test analysis for revealing the 
relationship between the students’ genders and the cultural intelligence and its sub-dimen-
sions are shown in Table 3. According to the analysis results, the only statistically signif-
icant difference in gender was found in CCQ (p =, 000 <0,05). The mean value of cog-
nitive intelligence (3.32) of female students was higher than that of male students (3.01). 
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Table 3. Relation Between Genders and CQ

Gender Mean Std. Deviation t F p

MCCQ
Male 3,8514 ,72980

-,711 1,112 ,477
Female 3,9106 ,68288

CCQ
Male 3,0144 ,77202

-3,767 14,766 ,000
Female 3,3252 ,59583

MCQ
Male 3,9646 ,74779

,892 ,584 ,373
Female 3,8829 ,83408

BCQ
Male 3,6873 ,74125

-,104 6,356 ,917

Female 3,6959 ,65953

TCQ
Male 3,6149 ,53908

-1,287 2,665 ,199
Female 3,6928 ,48291

p<0,05

The results of the t-test analysis for revealing the relationship between the students’ prior 
experiences in the tourism sector and the cultural intelligence and its sub-dimensions are 
shown in Table 4. As a result of the analysis; it is seen that the average values of MCQ (p 
=, 041 <0,05), BCQ (p =, 009 <0,05) and TCQ (p =, 021 <0,05) differed a lot in their 
working or not working in tourism sector before . In all three dimensions; students with 
previous work experience in tourism have higher mean values. 
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Table 4. Relation Between Prior Experiences in Tourism and CQ

Work 
Experience Mean

Std. 
Deviation t F p

MCCQ
No 3,8522 ,77076

-,379 2,792 ,705
Yes 3,8857 ,68391

CCQ
No 3,0602 ,66384

-1,284 ,934
,200

Yes 3,1754 ,74409

MCQ
No 3,7935 ,84052

-,2050 ,793
,041

Yes 3,9924 ,75109

BCQ
No 3,5312 ,63417

-,2634 2,350
,009

Yes 3,7611 ,72887

TCQ
No 3,5439 ,51553

-2,314 ,003 ,021
Yes 3,6920 ,51321

p<0,05

The results of the t-test analysis applied to reveal the relationship between the students’ 
overseas experiences and the cultural intelligence and its sub-dimensions are shown in 
Table 5. As a result of the analysis; it is seen that the average values of CCQ, MCQ 
and TCQ of students differed a lot in their having or not having overseas experiences (p 
<0,05). When the table is examined; it is seen that the cognitive, motivational and total 
cultural intelligence levels of the students who have overseas experiences are higher than 
those who do not. 
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Table 5. Relation Between Overseas Experiences and CQ

Abroad
Experience Mean

Std. 
Deviation t F p

MCCQ
Yes 3,8563 ,69122

-1,066
1,928 ,287

No 3,9745 ,80403

CCQ
Yes 3,1027 ,72868

-2,073
1,465

,039
No 3,3347 ,65497

MCQ
Yes 3,8918 ,76388

-2,032
,115 ,043

No 4,1388 ,85752

BCQ
Yes 3,6855 ,71037

-,297
,086 ,767

No 3,7184 ,70347

TCQ
Yes 3,6204 ,50028

-2,011
,702 ,045

No 3,7820 ,58667
p<0,05

The results of the t-test analysis for revealing the relationship between the students’ 
knowledge of any foreign language and the cultural intelligence and its sub-dimensions 
are shown in Table 6. When the table is examined; it is seen that the cognitive, motiva-
tional and total cultural intelligence levels of the students who have overseas experiences 
are higher than those who do not. 
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Table 6. Relation Between Knowledge of Foreign Language and CQ

Foreign 
Language Mean

Std. 
Deviation

t F p

MCCQ
Yes 3,6713 ,81236

-3,275 7,414
,001

No 3,9603 ,64700

CCQ
Yes 3,0202 ,72491

-1,872 ,466 ,062
No 3,1898 ,71570

MCQ
Yes 3,6584 ,81642

-4,007 ,966
,000

No 4,0447 ,74247

BCQ
Yes 3,5124 ,78910

-2,860 2,906
,005

No 3,7647 ,65983

TCQ
Yes 3,4548 ,58620

-4,276 5,124
,000

No 3,7263 ,46492
p<0,05

Table 7 shows the results of Anova analysis to determine whether there is a significant dif-
ference between the students’ classes and the cultural intelligence and its sub-dimensions. 
Through the results of the ANOVA test, it is understood that there is a significant differ-
ence between the students’ classes and the scores of cultural intelligence (p = 0,000 <0,05) 
and its sub-dimensions MCQ (p = 0,001 <0,05) and BCQ (p = 0,000 <0,05). No signif-
icant relationship between the students’ classes and MCCQ (p = 0,133> 0,05) or CCQ 
(p = 0,207> 0,05) was found. When you look at the results of the Scheffe and Tamhane 
T’2 post-hoc tests to determine which group of class the significant differences originate 
from; the Behavioral CQ and Total CQ levels of the freshmen are significantly lower 
than those of the sophomores, juniors, or seniors. Besides, it is seen that the motivational 
CQ levels of the freshmen were significantly lower than those of the juniors and seniors.
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Table 7. Relation Between Classes and CQ

Class Mean St. deviation
F

value
p Difference

MCQ

A 1. Class 3,7133 ,92424

1,881 ,133
B 2. Class 3,9615 ,57112

C 3. Class 3,9022 ,68033 No

D 4. Class 3,8984 ,58839

CCQ 

A 1. Class 3,0107 ,75401

1,528 ,207
B 2. Class 3,2192 ,72862

C 3. Class 3,1871 ,69708 No

D 4. Class 3,0500 ,66817

MCQ 

A 1. Class 3,6800 ,79458

5,509 ,001
B 2. Class 3,8827 ,84881 A< C and D

C 3. Class 4,1419 ,70685

D 4. Class 4,0688 ,55092

BCQ

A 1. Class 3,3493 ,73602

8,695 ,000
B 2. Class 3,8519 ,63061 A< B, C and D

C 3. Class 3,7462 ,70596

D 4. Class 3,8063 ,64555

TCQ

A 1. Class 3,4239 ,57250

6,528 ,000
B 2. Class 3,7166 ,51434 A< B, C and D

C 3. Class 3,7317 ,46777

D 4. Class 3,6957 ,38205

p< 0,05
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In order to find an answer to another question of the research “Is there a relationship be-
tween the students’ cultural intelligence levels and their willingness to make a career in 
tourism”, correlation analysis was conducted and the analysis results are given in Table 8. 

Table 8. Relation Between CQ and Career Decisions

MCCQ CCQ M CQ BCQ TCQ CD

Meta.Cog. CQ 1 226** ,334** ,331** ,620** ,152*

Cog. CQ 1 ,272** ,351** ,665** ,087*

Motiv. CQ 1 ,474** ,761** ,154**

Behav. CQ 1 ,771** ,536**

Total CQ 1 ,330**

Career Decision 1

 ** p< 0,01 *p< 0,05 n=304

According to the analysis result; it is seen that there are positively significant relation-
ships between the students’ decisions to make a career in tourism and TCQ (r= 0,330; 
p< 0,01), and its sub-dimensions MCCQ (r= 0,152; p<0,05), CCQ (r= 0,087; p<0,01), 
MCQ (r= 0,154; p<0,01) and BCQ (r= 0,536; p<0,01). Through the result of this anal-
ysis, it is possible to say that as the students’ levels of cultural intelligence or levels of its 
sub-dimensions Metacognitive CQ, Cognitive CQ, Motivational CQ and Behavioral CQ 
increase, their desire for making a career in tourism also increases.

Conclusion

Due to being a labor-intensive sector, it is of great importance for the tourism sector to 
provide employment in the required quantity and quality. It is a fact that the qualified hu-
man power which has been desired for can be provided only through effective and qual-
ified tourism education. For this reason, all studies that can offer better vocational ed-
ucation for students and prepare them for the business life. In this study; it is aimed to 
determine the cultural intelligence levels of tourism students and whether there is a rela-
tionship between the cultural intelligence levels, demographic variables and career decisions 

CULTURAL INTELLIGENCE: IT’S RELATION WITH DEMOGRAPHIC VARIABLES AND CAREER 
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of these students as the future workers of tourism sector. As a result of confirmatory fac-
tor analysis in the direction of all data obtained from 304 tourism students at the under-
graduate level, the 4-dimensional structure of the original scale has been verified. Accord-
ing to the results of the t-test, Anova analysis and correlation analysis made in line with 
the purpose of the study:

• The level of cognitive intelligence shows a significant difference in terms of the stu-
dents’ gender. Female students have a higher level of cognitive intelligence than men.

• Cultural intelligence levels show significant differences the students’ working experi-
ence in tourism sector. Motivational, behavioral and total cultural intelligence levels
of the students who worked in tourism sector before are higher in comparison with
the ones who did not.

• The students’ cultural intelligence levels show significant differences in terms of their
overseas experiences. The ones with overseas experiences have higher levels of Cogni-
tive CQ, Motivational CQ and Total CQ in comparison with the ones with no over-
seas experience.

• The students’ cultural intelligence levels show significant differences in terms of for-
eign language knowledge. The ones who can speak a foreign language have higher lev-
els of Metacognitive CQ, Motivational CQ, Behavioral CQ and Total CQ in com-
parison with the ones who cannot.

• The level of cultural intelligence shows significant differences in terms of the classes
of students. The Behavioral CQ and Total CQ levels of the freshmen are significantly
lower than those of the sophomores, juniors, or seniors. Besides, the motivational CQ
levels of the freshmen are significantly higher than those of the juniors and seniors.

• There is a positive relationship between the total CQ, Metacognitive CQ, Cognitive
CQ, Motivational and Behavioral CQ of the students and their willingness to make
a career in tourism.

Under the light of all these results, it is possible to say that (i) the students’ cultural in-
telligence levels increase as long as they have overseas experiences, learn languages and 
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continue their tourism education, and (ii) the more their cultural intelligence levels in-
crease, the more their willingness to make a career in tourism sector increase. 

Consequently, as it is understood from the literature, cultural intelligence is of both great 
and equal importance for employees, managers and businesses. In this study; the factors 
affecting cultural intelligence levels of tourism students who are future tourism workers 
and the relationship between these intelligence levels and their willingness to make a ca-
reer in tourism sector have been examined. According to the results of the study, the stu-
dents’ cultural intelligence levels are closely related to their grades, their overseas experi-
ences, foreign language knowledge and their previous work experiences in tourism. There 
is also a relationship between their cultural intelligence levels and desire to make a career 
in tourism sector. Therefore, in terms of educational institutions that tend to increase the 
level of cultural intelligence of the students, giving importance to these issues may provide 
advantages for the students to make a career in tourism and to be successful. In this sense, 
it is proposed for education planners that they should put the practices and courses into 
their educational plans which can increase the cultural intelligence levels of the students. 
Especially foreign language courses and courses like intercultural communication or in-
tercultural management, which introduces different cultures, should be included in their 
programs. Besides, the EU Erasmus Plus program at first and all other foreign education, 
exchange and internship programs should be made more active. Furthermore, It is also 
suggested that the number and duration of internships in training programs should be 
increased in order to enhance students’ working experience in tourism, to let them meet 
people from different cultures and to increase their cultural intelligence levels. When the 
contribution of meeting people from different cultures to the recognition of these cul-
tures is taken into account, the employment of instructors from different cultures in the 
tourism departments of universities and the creation of multicultural environments will 
also positively affect the cultural intelligence levels of the students. 

Like any scientific study, this study also has its own limits. One of these limits is that the 
study is merely composed of the undergraduate tourism students in Çukurova Univer-
sity. It is important to plan the future studies as including tourism students in other uni-
versities in order to compare the results. Future studies can explore the relationship be-
tween the cultural intelligence of students and their cognitive intelligence, personality 
traits, and school performance.
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Abstract

In our country one of the most basic goals of high school students is to enter an exam for the transition 
to the university and meet the expected lower limits in this exam. We have ever-changing exam’s system 
and this situation brings with it various changes in the students’ perceptions of examination. When exa-
mining the literature, it is seen that, researchers generally focus on high school students’ concerns about 
exam rather than their general opinion. Within this scope, the general opinions about the concept of 
“university exam” of high school students were taken through metaphor. For this study researcher created 
a survey which includes demographic information about students also includes open-ended question 
which for high school students used personal ‘university exam’ metaphors via a metaphor prompt “A uni-
versity exam is ........ Because ……” to represent their beliefs relating to exam. In the scope of the study, 
researcher collected information from a total of 156 students, 93 female and 63 male. 6 data (4 female 
and 2 male) are not included in the study due to data insecurity and deficient information. According 
to results the most used metaphor is in “university exam in fear/anxiety discourses”(36) and least used 
metaphor are in” university exam in effort discourses”(25) and “university exam in hopelessness”(25).
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN “ÜNİVERSİTE SINAVI” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK 
ALGILARININ İNCELENMESİ

F.Abide Güngör Aytar, Büşra Kurtoğlu Karataş

Giriş

Türkiye’de yükseköğretim basamağında yer almak isteyen öğrenci sayısı her geçen gün art-
maktadır ve bu artışı karşılayabilecek yeterli kaynak olmaması beraberinde bir eleme sis-
teminin geliştirilmesi zorunluluğunu getirmektedir. Ülkemizde yapılan üniversiteye giriş 
sınavları da bu ihtiyaç doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Aslında bu eleme gerekliliği sadece 
bizim ülkemize özgü değil yükseköğretimde okullaşma oranının çok yüksek olduğu ABD, 
Japonya, Finlandiya gibi ülkelerde de görülmekte ve üniversiteye geçiş için çeşitli sınavlar 
bulunmaktadır (Baştürk,2011; Bal ve Başar,2014).

Ülkemizde yapılan üniversite giriş sınavları 1974-2017 yılları arasında çeşitli değişiklikler 
göstermiştir. 1974-75 senelerinde ÖSYS( Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Sınavı) adıyla aynı 
gün sabah ve öğleden sonra oturumlarında yapılan sınav 1976-80 yılları arasında aynı gün 
tek oturum şeklinde yapılmıştır. 1981 yılından itibaren sistem iki basamaklı hale dönüş-
türülmüş ve ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı) ve ÖYS (Öğrenci Yerleştirme Sınavı) adlarıyla 
uygulanmıştır. 1982 yılından itibarense öğrencilerin sınav puanlarında OBP( Ortaöğre-
tim Başarı Puanı) adı verilen ve öğrencinin orta öğretim boyunca okulda edindiği notla-
rın bir ortalaması olan puan da etkili olmuştur. 1987 yılında ise adaylara tercih edecekleri 
alanlar doğrultusunda sınavda bazı bölümleri çözüp bazı bölümleri boş bırakma hakkı ta-
nınmıştır. 1999’da ise sınav sistem tekrar değişmiş ve tek basamaklı sisteme geri dönül-
müştür. 1999-2006 yılları arasında sınav ÖSS(öğrenci seçme sınavı) adıyla tek basamakta 
devam etmiştir. 2006 yılına kadar sınav müfredatı temel bilgilere yönelik devam ederken 
2006 yılında yapılan değişiklikle sınavın soru tarzı temel bilgilerle beraber tüm lise müf-
redatını kapsayacak şekilde güncellenmiştir. 2010 yılında ise sınav yeniden iki basamaklı 
bir sisteme dönüştürülmüş bu kez adı YGS( Yükseköğretime Geçiş Sınavı) ve LYS (Lisans 
Yerleştirme Sınavı) olarak güncellenmiştir. YGS mart ayında yapılırken LYS oturumları 
haziran ayında yapılmıştır. Sistemdeki son değişiklik ise 2017 yılında meydana gelmiştir. 
Yeni sistem kapsamında sınav tekrar aynı gün içerisinde iki oturum olacak şekilde gün-
cellenmiştir. İlk oturum TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve ikinci oturum ise YKS (Yükse-
köğretim Kurumları Sınavı) adıyla uygulanacaktır (ÖSYM,1997:1-5; ÖSYM,1999: 4-8 ; 
Gürüz,2003: 291-297). Sınav sistemindeki bu değişiklikler göz önüne alındığında kararlı 
bir yapının olmadığı ortaya çıkmaktadır. Sınav sisteminin değişkenliği, başarı odaklı eği-
tim sistemi ve yükseköğretimin bir önkoşula bağlılığı lise öğrencilerini etkilemektedir. Sı-
nav gerçeğinin öğrenciler tarafından algılanışı ise onlara destek olmak ve ihtiyaçlarına ce-
vap verebilmek adına önemli ve gereklidir.
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Alan yazın incelendiğinde bu ihtiyaç çerçevesinde lise öğrencileri ve üniversite hazır-
lık grupları ile yapılmış çeşitli çalışmalar bulunmaktadır (Ekici, 2005; Altun ve Çakan, 
2008; Kutsal ve Bilge, 2012). Bu çalışmaların ortak özelliği genelde öğrencilerinin sınava 
karşı duydukları kaygı üzerine yoğunlaşmış olmalarıdır (Culler ve Holahan, 1980; Kutlu, 
2001; Yıldırım ve Ergene, 2003; Yıldırım, 2006).Bu çalışma sınav fikrinin öğrencilerde 
uyandırdığı duyguların neler olduğundan temellenmiştir. Ve alan yazında eksik bulunan 
bu bağlama katkı sağlayabilmek amacıyla öğrencilerin üniversite sınavı hakkındaki gö-
rüşleri özellikle bir duyguya bağlanmadan (kaygı ,korku vb.) daha geniş bir çerçevede ele 
alınmaya çalışılmıştır. 

Araştırmanın Amacı

Bu araştırma lise öğrencilerinin “Üniversite Sınavı” kavramlarına ilişkin sahip oldukları 
algıların metaforlar aracılığıyla tespit edilmesini ve ortaya çıkan sonuçları etkileyen çeşitli 
faktörleri(sınıf,cinsiyet vb.) belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Bu kapsamda aşağıdaki 
üç sorunun cevabı aranmıştır;

• Üniversite sınavı kavramını lise öğrencileri için hangi metaforlarla ifade ediliyorlar?

• Bu metaforlar bilimsel bir yöntem çerçevesinde gruplandırılabiliyor mu?

• Bir gruplandırma elde edilebiliyorsa bu gruplandırmayı ne tür etkenler belirliyor? (sı-
nıf, cinsiyet vb.)

Yöntem

Bu çalışma nitel araştırma modellerinden fenomenoloji (metafor) yöntemiyle yapılmıştır. 
Nitel araştırmalar, durumları ve olayları katılımcıların bakış açılarından anlamaya çalışırlar. 
Bu açıdan nitel araştırmalarda araştırmacılar çoğunlukla doğrudan araştırmanın içinde yer 
almaktadırlar (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz, & Demirel, 2010: 24). Fe-
nomenoloji deseni ise, farkında olunan ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip 
olunmayan olgulara odaklanmaktadır. Olgular yaşanılan dünyada olaylar, deneyimler, al-
gılar, yönelimler, kavramlar ve durumlar gibi çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilmektedir (An-
nells, 2006: 55-65; Yıldırım ve Şimşek, 2011: 23-25; Creswell, 2013: 208-209). Fenome-
noloji araştırmacının bir ya da daha fazla katılımcının bir olay, durum ya da nesneyi nasıl 
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deneyimlediğini ve nasıl yansıttığını açıklamaya çalıştığı nitel bir yöntemdir (Christensen, 
Johnson ve Turner, 2015: 408). Bu çalışmada, öğrencilerin sınavlarla olan deneyimlerden 
yola çıkarak zihinlerinde oluşturdukları üniversite sınav algısının anlaşılabilirliği açısından 
fenomenoloji yöntemi oldukça büyük önem taşımaktadır. Çalışmanın evrenini lise düze-
yindeki öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise farklı sınıf düzeylerinden 
156 lise öğrencisinden oluşmaktadır. Bu çalışmada sosyal alanlardaki araştırmalarda kul-
lanılan veri değerlendirme yöntemlerinden içerik analizi kullanılacaktır. Araştırma verileri, 
açık uçlu soruların yer aldığı formlar aracılığı ile toplanmıştır. Bu kapsamda araştırmaya 
katılan öğrencilerin “Üniversite sınavı” kavramına ilişkin algılarını belirlemek amacıyla açık 
uçlu bir anket formu hazırlanmıştır. Anket formu iki bölümden oluşmuştur. Birinci bö-
lümde öğrencilerin cinsiyetleri ve sınıf düzeyleri gibi demografik bilgiler yer almış, ikinci 
bölümünde ise öğrencilerden “Üniversite sınavı………. gibidir; çünkü……….” cümle-
sini tamamlamaları istenmiştir.

Çalışma Grubu

2017-2018 eğitim öğretim yılının güz döneminde yapılan bu çalışmaya 15-19 yaş ara-
sında 156 lise öğrencisi katılmıştır. Çalışmaya katılan katılımcılardan 6’sının verileri ge-
çersiz ve ya eksik olduğu için uygulamadan çıkarılmıştır ve toplam 150 kişiye ulaşılmıştır. 
Çalışma grubunun seçiminde seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Seçkisiz örnek-
lemede; örnekleme alınacak olan birimlerin seçkisizlik ilkesine bağlı olarak belirlendiği 
yöntemdir (Büyüköztürk, 2012: 88). Bu çalışmada liseye devam eden öğrenciler çalışma 
grubunu oluşturmaktadır. Çalışma grubunun çalışmaya gönüllü katılımı beklenmiştir. Ka-
tılımcıların 89’u(%59.33) kız ve61’i(%40.67) erkektir.

İşlem Basamakları

1. Veri toplama aracının geliştirilmesi

2. Verilerin toplanması

3. Toplanan veriler çerçevesinde kategorilerin oluşturulması ve oluşturulan kategorilerin
uzman görüşüne sunulması

4. Uzman görüşleri kapsamında yeniden gözden geçirilen kategorilere uygun metaforla-
rın araştırmacılar tarafından bağımsız olarak yerleştirilmesi
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5. Yerleştirilen metaforların kategorilerinin sağlamasını yapabilmek adına çalışmacılar arası
güvenilirlik verisi “Görüş birliği / Görüş birliği + Görüş ayrılığı X 100” formülünün
kullanılması.

6. Verilerin analizi ve sonuçların mantıksal bir çerçevede düzenlenmesi.

Veri Toplama Araçları

Araştırma kapsamında veri toplamak için 2 bölümden oluşan çalışmacının hazırladığı veri 
toplama aracı kullanılmıştır. Veri toplama aracı kişisel veriler(yaş, cinsiyet, okul türü) içe-
ren ilk bölüm ve “Üniversite sınavı…………… gibidir, çünkü…………” ifadesinin ta-
mamlanmasına yönelik ikinci bölümden oluşmaktadır.

Verilerin Analizi

Veri analizi aşamasına geçildiğinde ilk olarak toplanan verilere araştırmacılar tarafından 
numaralar verilmiştir. Ardından veriler tablolaştırılarak tekrarlanan metaforların belirlen-
mesi sağlanmıştır. Metaforların frekans değerleri tablolaştırılmış (Tablo.2) ardından me-
taforların içerikleri doğrultusunda araştırmacılar tarafından 5 kategori geliştirilmiştir. Ça-
lışmanın sonraki aşamasında geçerlilik güvenirliğin sağlanabilmesi adına;kategorilere son 
şekli verildikten sonra çalışmacılar birbirlerinden bağımsız olarak verileri kategorilere yer-
leştirmiştir. Bu aşamada çalışmacılar arası güvenilirlik verisi “Görüş birliği / Görüş bir-
liği + Görüş ayrılığı X 100” formülü (Miles ve Huberman, 1994: 64) ile hesaplanmıştır. 
Hesaplama sonucunda çalışmanın güvenilirliği %96 bulunmuştur. Çalışmacılar arasında 
farklılık gösteren maddeler çalışmacıların görüş birliği sağlanarak ilgili oldukları katego-
riye yerleştirilmiş, herhangi bir kategoriyse ilişkisi bulunmayan veriler diğer kategorisinde 
ele alınmış ve kategori-veri eşleşmesine son şekli verilmiştir (Tablo.3).

Bulgular

Bu bölümde lise öğrencilerinin “Üniversite sınavı” kavramına ilişkin geliştirdikleri meta-
forlara ve bu metaforların kategorilerine yer verilmiştir.
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Tablo 1. Lise Öğrencilerinin “Üniversite Sınavı” Kavramına Yönelik Geliştirdikleri Metaforlar

Veri 
No

Metafor Veri
No 

Metafor Veri
No 

1 Korku Filmi 56 Hiç bilinmeyen bir dağın 
eteğine tırmanmak

111 Biber

2 Hayalet 57 Ölüm 112 Şampiyonluk kupası

3 Elektrik 58 Bahar 113 Uzay

4 Araba 59 Bataklık 114 Bozuk para

5 Dalgalı deniz 60 Bataklık 115 Kapı

6 Tornavida 61 Çıkmaz sokak 116 Azrail

7 Muhammet Ali 62 Zorunluluk 117 Eylül ayı

8 Hastalık 63 Engel 118 Ocaktaki yemek gibidir

9 Boş iş 64 X 119 Hayat

10 Kamyon 65 Sürpriz yumurta 120 Elma şekeri

11 Ateş 66 Sihirli bir kapı 121 Boru

12 Tır 67 Yeni bir başlangıç 122 Anafaz

13 Geçittir 68 Kader 123 Ph derecesi

14 Beton 69 Harry Potter’daki ruh 
emiciler

124 Hayatın dönüm noktası

15 Klasik müzik 70 Ölüm 125 Kas çalışması

16 Kötülük 71 Kafa karıştırıcı 126 Aile

17 Hayatın anlamı 72 Yarın 127 Hayat

18 Dağ 73 Hayattan bir örnek 128 Balta

19 İyi 74 Sinir hastalığı 129 Stres

20 Kapı 75 Yemek yapmak 130 Kadın

21 Sorgulama 76 Gökkuşağı 131 Maç

22 Psikolojik baskıdır 77 Hayal 132 Maraton

23 Yol ayrımı 78 Karadelik 133 Adaletsizlik

24 Hayatımızın bir parçası 79 İşçiler 134 Ölüm

25 Gelecek 80 Faşisttir 135 Dolap

26 Hayata açılan kapı 81 Hastalık 136 Parfüm

27 Ömür törpüsü 82 Kış ayı 137 Cennet

28 İnsanlar 83 Oyun 138 Çiçek

29 Tutkudur 84 Bilinmeyen bir yol 139 Maraton
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30 Hayattır 85 Hava durumu 140 İyi

31 Hayat 86 Uçurum 141 Gül

32 Hayata ilk adım 87 Kocaman bir dünya 142 Hapishane

33 Kapı 88 Korku 143 Gereksiz

34 Platonik aşk 89 Korku tüneli 144 Zulüm

35 En zor sınav 90 Basketbol 145 Boşa kürek çekmek

36 Nimet 91 Stres 146 Arı

37 Gelecek 92 X bilinmeyeni 147 Teknoloji

38 Yüksek dağların ardındaki 
bir vadi

93 Kapı 148 Boğazına dolanmış ip 

39 Nefestir 94 Okey 149 Boğulmak üzere olan 
insan

40 Hayatımızı kazanmak 
için gereken araçlardan 

biri

95 Dengesizlik 150 Ölüm

41 Kapı 96 Kötü işleyen bir makine 151 Kaktüs

42 Fare zehri 97 Can 152 Nankör

43 Dağ 98 Kilitli kapı 153 Kalorifer

44 Kitap 99 Hayal 154 Çekilmez çile

45 Ölüm 100 Ayı 155 Çiçek

46 Pusula 101 Gerçek hayata atılan ilk 
adım

156 Zulüm

47 Kapalı kapı 102 Hava durumu

48 Bukalemun 103 Kol

49 Seçici geçirgen zar gibidir 104 Geleceğe açılan bir kapı

50 Hayallerimize açılan kapı 105 Akıntı

51 Gökdelen 106 Matematik

52 Nasrettin hoca 107 203 dolmuşu

53 Bir kukla 108 Uçurumdan atlamak

54 Eşik 109 Hapishane

55 Çok önemlidir 110 Biber

Tablo 1 incelendiğinde; lise öğrencilerinin “Üniversite sınavı” kavramı için toplam 156 

metafor geliştirdiği görülmektedir. Geliştirilen 156 Metafor için 156 görüş belirtilmiştir 
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fakat veri güvenilirliği ve veri eksikliği dolayısıyla 6 veri* çalışma kapsamında kullanılma-
mış ve toplam 150 metafor değerlendirmeye alınmıştır.

* 59-60 ve 110-111 numaralarıverilerverigüvensizliğidolayısıyla, 64 ve 103 verileriiseeksik-
bilgidolayısıylaçalışmayadahiledilmemiştir.

Tablo 2. Metaforların frekans değerleri

Veri Frekans Değeri
Kapı 11

Hayat 8
Ölüm 5
Zulüm 2

Hapishane 2
Hastalık 2

İyi 2
Çiçek 2

Maraton 2
Stres 2

Havadurumu 2
Diğer 1

Tablo 2 incelendiğindeyse geliştirilen ve değerlendirmeye alınan 150 metafor içerisinde 
Kapı(11), Hayat (8), Ölüm(5), Zulüm(2), Hapishane (2), Hastalık(2), İyi(2), Çiçek(2), 
Maraton(2), Stres(2) ve Hava durumu(2), kez yer alırken kalan 110 metaforun birer kez 
kullanıldığı görülmektedir.
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Tablo 3. Lise Öğrencilerinin Geliştirdikleri Metaforların Kategorilere Göre Dağılımı

Kategoriler Veri Numarası Metafor Sayısı %
Kaygı /Korku 
Söylemlerinde 
“Üniversite Sınavı”

1,2,3,5,8,10,11,12,14,16,22,
27,31,42,45,57,69,70,74,82,86,
88,91,93,100,116,121,129,132,134,
142,148,149,150,151,153

36 24

Umut Söylemlerinde 
“Üniversite Sınavı”

13,17,19,20,23,25,26,30,32,33,36,37,
41,44,46,51,52,55,66,67,76,87,104,
115,126,137,141,147,155

29 19.33

Umutsuzluk 
Söylemlerinde 
“Üniversite Sınavı”

34,61,62,63,77,80,99,106,109,112,11
8, 120,122,124,127,128,131,133,138,
139,144,145,152,154,156

25 16.67

Belirsizlik/Değişkenlik 
Söylemlerinde 
“Üniversite Sınavı”

7,9,15,28,39,48,53,58,65,68,71,72,75
,78,79,83,84,85,92,94,95,96,101,102,
105,113,114,117,119,123,130,136

32 21.33

Çaba Söylemlerinde 
“Üniversite Sınavı”

4,6,18,21,29,35,38,40,43,47
,49,50,54,56,73,81,89,90,98 
,107,108,125,135,140,146

25 16.67

Diğer 24,97,143 3 2

Tablo 3 incelendiğinde metaforların %24’ünün kaygı/korku söylemlerinde üniversite sı-
navı(36) kategorisinde yoğunlaştığı, bunu belirsizlik/değişkenlik söylemlerinde üniversite 
sınavı(32) kategorisinin %21.33’le takip ettiği,%19.33’le umut söylemlerinde üniversite 
sınavı(29) kategorisinin yer aldığı ve %16.67 ile umutsuzluk söylemlerinde üniversite sı-
navı(25) ve çaba söylemlerinde üniversite sınavı(25) kategorilerinin ise en az metaforun ge-
liştirildiği kategoriler oldukları görülmektedir. Diğer kategorisi ise tüm bulguların %2’sini 
oluşturmakta ve kategorileştirilemeyen metaforları (3) içermektedir.
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Tablo 4. Lise Öğrencilerinin Geliştirdikleri Metaforların Cinsiyete Göre Kategorilere Dağılımı

Kategoriler Veriler(K) %(K) Veriler(E) %(E)

Kaygı /Korku 
Söylemlerinde 
“Üniversite 
Sınavı”

1,2,3,5,8,11,22,27,42,69,
74,82
86,88,91,93,134,142,148,
149, 150,151

61.11 10,12,14,16,31,45,57,
70,100,116,121,129,
132,153

38.89

Umut 
Söylemlerinde 
“Üniversite 
Sınavı”

17,20,23,25,26,32,33,37,
44,52,
55,66,76,87,104,126,141

62.07 13,19,30,36,41,46,51,
115,
137,147,155

37.93

Umutsuzluk 
Söylemlerinde 
“Üniversite 
Sınavı”

62,63,77,118,120,124,
127,128
133,138,144,152,156

52 34,61,80,99,106,109,
112,122,131,139,145,
154

48

Belirsizlik/
Değişkenlik 
Söylemlerinde 
“Üniversite 
Sınavı”

48,53,65,71,72,75,78,
83,84,85,
92,95,96,101,117,119,123

53.12 7,9,15,28,39,58,68,79,
94,102,105,113,114,
130,136

46.88

Çaba 
Söylemlerinde 
“Üniversite 
Sınavı”

6,18,2135,38,49,50,54,
56,73,81,89,108,125,
135,146

64 4,29,40,43,47,90,98,
107,140

36

Tablo 4 incelendiğinde; metaforların kategorilere dağılımında cinsiyetin önemli bir rol oy-
namadığı görülmektedir.
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Tablo 5. Lise Öğrencilerinin Geliştirdikleri Metaforların Sınıf Düzeyine Göre Kategorilere Dağılımı

Kategoriler 9.sınıf 10. sınıf 11. sınıf 12. sınıf Mezun Grup
Kaygı /Korku Söylemlerinde 

“Üniversite Sınavı”
5 2 10 11 7

Umut Söylemlerinde “Üniversite 
Sınavı”

4 1 3 5 16*

Umutsuzluk Söylemlerinde 
“Üniversite Sınavı”

0 3 5 13* 4

Belirsizlik/Değişkenlik 
Söylemlerinde “Üniversite Sınavı”

1 5 13* 6 7

Çaba Söylemlerinde “Üniversite 
Sınavı”

1 2 9 3 10

Tablo 5 incelendiğinde kategoriler arasında sınıf düzeyinin özellikle Umut Söylemlerinde 
“Üniversite Sınavı”, Umutsuzluk Söylemlerinde “Üniversite Sınavı” ve Belirsizlik/Değiş-
kenlik Söylemlerinde “Üniversite Sınavı” kategorilerinde etken olduğu ortaya konmuş-
tur. Umut söylemlerinde üniversite sınavı kategorisinde mezun grubun(29 veriden 16’sı), 
umutsuzluk söylemlerinde üniversite sınavı kategorisinde 12. Sınıfların (25 veriden 13’ü) 
ve belirsizlik/değişkenlik söylemlerinde üniversite sınavı kategorisinde ise 11. Sınıfların (32 
veriden13’ü) yoğun olarak yer aldığı görülmektedir.

Tablo 6.“Kaygı /Korku Söylemlerinde Üniversite Sınavı” Kategorisinde Yer Alan 
Metaforlar ve Açıklama Örnekleri

Kategori Metaforlar
Kaygı /Korku 
Söylemlerinde 
Üniversite Sınavı

1,2,3,5,8,10,11,12,14,16,22,27,31,42,45,57,69,70,74,82,86,88,91,93,
100,116,121,129,132,134,142,148,149,150,151,153

Öğrencilerin 
açıklamalarından 
alıntılar

Üniversite sınavı korku filmi gibidir; çünkü en az onun kadar stres, 
gerilim ve korkuya neden olur. (K1)
Üniversite sınavı fare zehri gibidir; çünkü ya öldürür, ya sakat bırakır.(K42)
Üniversite sınavı Azrail gibidir; çünkü canını alır.(E116)
Üniversite sınavı stres gibidir; çünkü ailem büyük beklenti içinde.(E129)
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Tablo 7. “Umut Söylemlerinde Üniversite Sınavı ” Kategorisinde Yer Alan 
Metaforlar ve Açıklama Örnekleri

Kategori Metaforlar
Umut 
Söylemlerinde 
Üniversite Sınavı

13,17,19,20,23,25,26,30,32,33,36,37,41,44,46,51,52,55,66,67,76,
87,104,115,126,137,141,147,155

Öğrencilerin 
açıklamalarından 
alıntılar

Üniversite sınavı kapı gibidir; çünkü geleceğe açılır. (K20)
Üniversite sınavı sihirli bir kapı gibidir; çünkü güzel günler içinde 
saklıdır. (K66)
Üniversite sınavı gökkuşağı gibidir; çünkü önce hava kötüdür, sonra 
gökkuşağı gelir. (K76)
Üniversite sınavı teknoloji gibidir; çünkü gün geçtikçe insanı geliştirir. 
(E147)

Tablo 8. “Umutsuzluk Söylemlerinde Üniversite Sınavı” Kategorisinde Yer Alan 
Metaforlar ve Açıklama Örnekleri

Kategori Metaforlar
Umutsuzluk Söylemlerinde 
Üniversite Sınavı

34,61,62,63,77,80,99,106,109,112,118,120,122,124,127,128,
131,133,138,139,144,145,152,154,156

Öğrencilerin 
açıklamalarından alıntılar

Üniversite sınavı platonik aşk gibidir; çünkü biz çırpınıp 
dururuz devlet büyüklerinin umurunda olmaz.(E34)
Üniversite sınavı çıkmaz sokak gibidir; çünkü içinde 
hapsolursun.(E61)
Üniversite sınavı hayal gibidir; çünkü insanın elinden umutları 
alınır.(K77)
Üniversite sınavı çiçek gibidir; çünkü kokladıkça solar.(K138)

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN “ÜNİVERSİTE SINAVI” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK 
ALGILARININ İNCELENMESİ



CURRENT DEBATES IN EDUCATION
O. Nejat Akfırat, Donald F. Staub, Gürkan Yavaş

75

Tablo 9. “Belirsizlik/Değişkenlik Söylemlerinde Üniversite Sınavı” 
Kategorisinde Yer Alan Metaforlar ve Açıklama Örnekleri

Kategori Metaforlar
Belirsizlik/Değişkenlik 
Söylemlerinde Üniversite 
Sınavı

7,9,15,28,39,48,53,58,65,68,71,72,75,78,79,83,84,85,92,94
95,96,101,102,105,113,114,117,119,123,130,136

Öğrencilerin 
açıklamalarından 
alıntılar

Üniversite sınavı Muhammed Ali gibidir; çünkü sağ gösterip sol 
vurur.(E7)
Üniversite sınavı bukalemun gibidir; çünkü sürekli değişiyor.(K48)

Üniversite sınavı hava durumu gibidir; çünkü her an değişir.
(E102)
Üniversite sınavı bozuk para gibidir; çünkü yazı da gelebilir tura 
da.(E114)

Tablo 10. “Çaba Söylemlerinde Üniversite Sınavı”  
Kategorisinde Yer Alan Metaforlar ve Açıklama Örnekleri

Kategori Metaforlar
Çaba Söylemlerinde 
Üniversite Sınavı

4,6,18,21,29,35,38,40,43,47,49,50,54,56 ,73,81,89,90,98 
,107,108,125,135,140,146

Öğrencilerin 
açıklamalarından 
alıntılar

Üniversite sınavıaraba gibidir; çünkü gaza basmazsan gitmez.(E4)
Üniversite sınavı dağ gibidir; çünkü hedefe ulaşılması için çaba ister.
(K18)
Üniversite sınavı kapalı kapı gibidir; çünkü geçmek isteyen çalışır, 
uğraşır, açar.(E47)
Üniversite sınavı dolap gibidir; çünkü içine koyduklarınla birikir, 
kıymetlenir.(K135)

Tartışma ve Sonuç

Lise öğrencilerinin “Üniversite Sınavı” kavramına yükledikleri anlamları metafor yoluyla or-
taya koyan bu çalışmada konuyla ilgili çeşitli bulgular elde edilmiştir. Öğrencilerin üniversite 
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sınavı kavramına bakış açılarına dair ipuçları veren çalışmada, öğrenciler toplam 150 me-
tafor aracılığıyla üniversite sınavı kavramını açıklamıştır. Bu metaforlar öğrencilerin üni-
versite sınavı algısının farklı yönlerine vurgu yapmaktadır. Veri analizlerinden sonra en çok 
metaforun(36) “kaygı/korku söylemlerinde üniversite sınavı” kategorisinde yer aldığı en 
az metaforunsa(25) “umutsuzluk söylemlerinde üniversite sınavı” ve (25) “çaba söylemle-
rinde üniversite sınavı” kategorilerinde yer aldığı görülmektedir.

Üniversite sınavı kavramına yönelik yapılmış çalışmalar incelendiğinde bu çalışmaların ge-
nelde kaygı üstüne yapılandırılmış olduğu ve öğrencilerin çoğunun yüksek kaygı düzey-
lerine sahip oldukları sonucunu, ortaya koydukları görülmektedir (Yıldırım ve Ergene, 
2003; Kutlu, 2001; Yıldırım, 2000; Culler ve Holohan, 1980 ). Benzer şekilde bu çalış-
mada da öğrencilerin en fazla metaforu kaygı/korku söylemlerinde üniversite sınavı ka-
tegorisinde kullanmış olması, durumun değişiklik göstermediğini ve üniversite sınavının 
öğrenciler için önemli bir kaygı unsuru olduğunu ortaya koymaktadır. 

Yine lise öğrencilerinin tükenmişlikleri üzerine yapılan bir çalışmanın bulgularında 12. Sı-
nıf öğrencilerinin tükenmişlik düzeylerinin diğer sınıflara oranla daha yüksek olduğu bul-
gusuna ulaşılmış ve bu bulgu öğrencilerin sınava hazırlık süreçleriyle ilişkilendirilmiştir 
(Kutsal ve Bilge, 2012). Bu çalışmada da 12. Sınıf öğrencilerinin umutsuzluk söylemle-
rinde üniversite sınavı kategorinde diğer sınıflara oranla daha fazla metafor ortaya koyduğu 
görülmektedir. Bu durum 12. Sınıf öğrencilerin hem sınava hazırlık sürecinde olmaları, 
hem şu an devam eden bir ders dönemi içinde olmaları hem de sınav deneyimlerinin ol-
mamasıyla ilişkilendirilebilir.

Alan yazın incelendiğinde sınav kaygısı ile ilgili yapılan çalışmalarda cinsiyetin rol oynadı-
ğına ve kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla daha yüksek kaygı içerisinde olduğu sonu-
cuna varılmıştır (Hedevanlı ve Ekici, 2011; Çakmak, 2007; Şahin, Günay ve Batı, 2006; 
Zeidner ve Schleyer, 1999). Benzer şekilde bu çalışma kapsamında kaygı/korku söylem-
lerinde üniversite sınavı kategorisinde de kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla daha 
yüksek kaygı düzeyine sahip olduğu ortaya konmuştur.

Çalışma bulguları incelendiğinde belirsizlik/değişkenlik söylemlerinde üniversite sınavı 
(32) kategorisinin kaygı/ korku söylemlerinde üniversite sınavını(36) izleyerek ikinci en
çok tercih edilen kategori olduğu görülmektedir. Bu durum yaşanan sınav uygulamasın-
daki değişikliklerin öğrencilerin algılarını etkilediğini göstermektedir.

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN “ÜNİVERSİTE SINAVI” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK 
ALGILARININ İNCELENMESİ
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Bir diğer önemli bulgu ise sınavın belirsizlik ve değişkenlik kategorisinde 11. Sınıfların yo-
ğun olarak bulunmasıdır. 11. Sınıfların bu tutumunun temelinde ise artık sınav sürecine 
dâhil olmaya başlamaları ve dâhil olacakları elemenin kapsamını bilmek ve buna göre ha-
zırlanmak istemeleri etkendir çünkü sınav sisteminde yaşanan sürekli değişimler sınava ön 
hazırlık yapmayı öğrenciler için zorlaştırabilmektedir.

Yine çalışma kapsamında sınava karşı umut söylemlerinde “Üniversite Sınavı” kategori-
sinde sınava en az bir kez girmiş olan mezun grubun(29 veriden 16’sı) yoğun olarak bu-
lunduğu görülmektedir. Bu yoğunluğun nedeni öğrencilerin sınav konusunda artık neyle 
karşılaşacaklarını biliyor olmaları ve sınava uzun süreli bir hazırlık fırsatı bulmuş olmala-
rıyla açıklanabilir.

Bu çalışmanın alana diğer katkılarından biri ise üniversite sınavı konusunda öğrencilerin 
tutumlarında farklılıklar olduğunu ortaya koymasıdır. Çünkü mevcut yayınlardan farklı 
olarak bu çalışmanın bulgularında öğrencilerin sınav hakkındaki görüşleri sadece kaygı çer-
çevesinden değil daha geniş bir çerçeveden değerlendirilmiştir ve öğrencilerin sınavı “umut 
verici” ve “çaba gerektiren” bir durum olarak da algılayabildiği sonucunu elde edilmiştir. 
Bazı öğrenciler sınavdan beklentileri doğrultusunda sınavı “umut” verici olarak algılarken; 
yine bazı öğrencilerin sınavı, çalışan ve çalışmayan arasındaki farkı ortaya koyan, çalışma-
larına karşılık bulabilecekleri bir araç olarak algılamaları sınavı ”çaba” söylemlerinde de-
ğerlendirmelerine neden olmuştur.

Sonuç olarak çalışma alan yazını destekler nitelikte, üniversite hazırlık öğrencilerinin üni-
versite sınavı hakkında kaygılı olduklarını ortaya koyarken; öğrencilerin farklı bakış açıla-
rının (umut verici, çaba gerektiren, değişken) da bulunabildiği sonucunu ortaya koymuş-
tur. Çalışma farklı örneklem gruplarıyla tekrarlandığında daha geniş bakış açılarının da 
ortaya çıkması mümkün olacaktır. Sınav algısının değiştirilmesi ve öğrencilerin kaygı ifa-
delerinin yerini daha olumlu tutumlara bırakabilmesi adına, farklı bakış açıları içeren ça-
lışmaların yürütülmesi alana katkı sağlayabilecektir.

Kaynakça

Altun, S. A., & Çakan, M. (2008), “Factors Affecting Student Success on Exams: The 
case of Sucessful cities on LGS/ÖSS Exams”, Elementary Education Online, 
7(1), 157-173.



F.Abide Güngör Aytar, Büşra Kurtoğlu Karataş

78

F.Abide Güngör Aytar, Büşra Kurtoğlu Karataş

Annels, M. (2006), “Triangulation of qualitative approaches: Hermeneutical phenome-
nology and grounded theory”, Journal of Advanced Nursing, 56(1), 55-61.

Bal, B., &Başar, E. (2014), ”Finlandiya, Almanya, Singapur Ve Türkiye’nin Eğitim Sis-
temleri Açısından Kademeler Arası Geçiş Sistemlerinin Karşılaştırılması”, 
ÇÜ Türkoloji.

Baştürk, S. (2011),” Üniversiteye Giriş Sınavına Hazırlanma Sürecinin Öğrencilerin 
Matematik Öğrenmeleri Üzerine Olumsuz Yansımaları”, Hacettepe Üni-
versitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(40).

Büyüköztürk, Ş.(2012) Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem /ANKARA, s.88.

Büyüköztürk, Ş., Cakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2010).
Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem/ANKARA, s.24.

Creswell, J. W. (2013). Qualitative Inquiry & Resaerch Design: Choosing Among Five 
Approaches (4th ed.). New York: Sage, s.208-209.

Culler, R. E., & Holahan, C. J. (1980). “Test Anxiety And Academic Performance: The 
Effects Of Study Related Behaviors”, Journal Of Educational Psychology, 
72(1), 16.

Çakmak, H. G. (2007), “Sınav kaygısı: Ümraniye İlçesi Farklı Tür Liselerde Okuyan 
Lise Son Sınıfı Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Yeditepe Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ve Denetimi, Yüksek Lisans 
Programı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Ekici, G. (2005), “Lise Öğrencilerinin Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) Yönelik Tutumla-
rının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Hacettepe Üniversitesi Eği-
tim Fakültesi Dergisi, 28(28).

Gürüz, K. (2003) Dünyada ve Türkiye’de Yüksek Öğretim, Ankara, s.291-297.

Hedevanlı, M. & Ekici, G. (2011),” Lise Öğrencilerinin Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) 
Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Diyarbakır 

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN “ÜNİVERSİTE SINAVI” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK 
ALGILARININ İNCELENMESİ



CURRENT DEBATES IN EDUCATION
O. Nejat Akfırat, Donald F. Staub, Gürkan Yavaş

79

İli Örneği)”, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 
(2011) 64-79.

Kutlu, Ö. (2001),” Ergenlerin Üniversite Sınavına İlişkin Kaygıları”, Eğitim ve Bilim, 
26(121).

Kutsal, D., & Bilge, F. (2012),”Lise Öğrencilerinin Tükenmişlik Ve Sosyal Destek Dü-
zeyleri”, Eğitim ve Bilim, 37(164).

Miles, M. B.,& Huberman, A. M. (1994), Qualitative data analysis: An expanded sour-
ce book. London, United States of America: SAGE, s.64.

ÖSYM, (1997), Yüksek Öğretim Kurumlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi, 
Ankara, s.1-5.

ÖSYM, (1999), Yüksek Öğretim Kurumlarına Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Sistemi, 
Geçmiş Yıllarla Karşılaştırma Ve Değerlendirme, Ankara, s.4-8.

Şahin, H. , Günay, T. , Batı, H. (2006), “İzmir İli Bornova İlçesi Lise Son Sınıf Öğren-
cilerinde Üniversiteye Giriş Sınavı Kaygısı”, STED, cilt 15, sayı 6, s. 110.

Yıldırım, A. ,& Şimşek, H. (2011), Soysal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, An-
kara: Seçkin Yayıncılık, s. 23-25.

Yıldırım, İ., (2006), “Akademik Başarının Yordayıcısı Olarak Gündelik Sıkıntılar Ve 
Sosyal Destek”,Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(30).

Yıldırım, İ., &Ergene, T., (2003), “Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarıları-
nın Yordayıcısı Olarak Sınav Kaygısı, Boyun Eğici Davranışlar Ve Sosyal 
Destek”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(25).

Zeidner, M., & Schleyer, E. J., (1999), ”The Effects Of Educational Context On In-
dividual Difference Variables, Self-Perceptions Of Giftedness, and School 
Attitudes In Gifted Adolescents”, Journal Of Youth And Adolescence, 28, 
687-704.





81

5
PUSH-OUT OR DROPOUT?:  
A GROUNDED THEORY ON 
ADOLSCENTS’ SCHOOL DETACHMENT
Naif Ergün, İlkay Demir 

Istanbul University, naifergun@gmail.com 

Istanbul University, demiri@istanbul.edu.tr

Abstract

The purpose of the present study is to develop a framework for explaining factors that contribute to leave 
education among adolescents. Because leaving compulsory education is more prevalent in South-eastern 
region of Turkey, Nusaybin, a relatively large border town, is selected as a case for this study. Using a 
grounded theory methodology, the present study aimed to examine the process of pushout through the 
experiences and perspectives of pushed-out adolescents and their teachers. There is limited research about 
school dropouts and pushouts in Turkey, with the present study we aim to contribute to the literature 
in this field. Participants of the study were 10 primary school teachers (ages ranging from 27 to 39) 
and 14 adolescents (ages ranging from 14 to 17) who are pushed out of school. Individual in-depth 
interviews were conducted to collect data and grounded theory approach was adopted to analyse data. 
In data analysis, interview transcripts were read and re-read to discover concepts, categories and their 
interrelationships. This process was accomplished through three stages of analysis, namely open coding, 
axial coding and selective coding. Results of the analysis revealed that both family and school play 
important roles in adolescents’ leaving school. First, factors in family life such as economic pressures, 
sexism, the educational background of families and language, and second, factors in school life such as 
the discipline practices of school, behavioural problems of students, the meaning of education and peer 
influence were among the main reasons of push out. Finally, according to the narratives of both the 
adolescents and teachers, family life was the core underlying factor leading to pushout, because family 
factors directly influence the school life of adolescents.
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Introduction

School detachment is defined as being out of the scope of compulsory education in a 
country. Researchers found that both the duration of education and the quality of edu-
cation positively contributed to the emotional, social and professional development of 
children and adolescents, they had a protective function against adverse psychological ex-
periences, and they increased their psychological health (Fine, 1991; Kao, 1999). School 
dropout can also cause many problems. For example, Kaplan, Damphousse and Kaplan 
(1996) found that abandonment of school has a negative effect on the functioning of 
adult psychology. In addition, researchers found correlation between school dropout and 
some problems including rebellion and guilt (Bachman, 1972), low self-esteem (Wehlage 
& Rutter, 1986) and depression (Fine & Rosenberg, 1983). Furthermore, there are nu-
merous studies showing that substance use and addiction are related to school dropout 
(see Swaim, Beauvais, Chavez, & Oetting, 1997). In other respects, the effects of school 
dropout are more severe for females compared to males. For females, the school dropout 
has more negative effects on academic achievement, employment and future education 
opportunities (Ekström, Goertz, Pollack, & Rock, 1986). Kaplan et al., (1996) found a 
stronger correlation between school dropout and psychological dysfunction in women af-
ter broad control of demographic and school-related variables. Mahler (1999) found an 
association between abandoning college and being a mother at a young age, after che-
cking for family characteristics, school characteristics and academic performance. These 
studies reveal the medium and long-term negative developmental consequences on pe-
ople of being school detachment. 

Although leaving school looks an advantage in financial term in the short-run, it cau-
ses both economic and spiritual loss in the long-run. According to Uysal (2008), early 
leaving school does not provide much economic benefit in the later part of individuals 
life. In addition, it is found that school dropouts were pushed out of social life and they 
have more crime-processing rates, and also unemployment rate was also higher and wa-
ges they received were lower when compared to those who did not (Rumberger, 1995). 
School detachment is a complicated phenomenon that cannot be reduced into a single 
cause. It may be related to individual personal characteristics, as well as to more general 
interest factors such as economic inadequacy, and may also be related to cultural and in-
dividual perceptions, such as the importance given to education (Mau, 1995). Rumber-
ger (1995) emphasizes economic inadequacy, single parenting and being a minority as the 
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main reasons for dropping out of school. There are also many young people who were out 
of school to provide control at school due to social factors. AÇEV (2006) lists the causes 
based on economic conditions, education system and school conditions, social, cultural 
and familial conditions, and bureaucratic and political reasons. Özbaş (2010) links the 
problem of continuing to the factors of family, child’s personal problem, problems related 
to school and classroom, family environment and natural conditions. Uysal (2008) exp-
lains the reasons for leaving school due to unsuccessfulness by focusing on environmen-
tal factors such as wealth and poverty, and neighbourhood that lived. Apart from these, 
it is observed that almost all of the school dropouts leave the school at 6th grade or after 
6th grade, they leave the school at the transition from secondary education to high edu-
cation, especially in the 9th and 10th, which are middle adolescence years. That is to say, 
since the critical transition stages of adolescence are experienced, they drop out of school 
(Cantin & Boivin, 2004).

Being out of school is categorized in three titles namely; drop-out, push-out, and pull-
out (Van Dorn, Bowen & Blau, 2006). Dropout emphasizes student’s personal characte-
ristics as the main reason of school disengagement, pushout emphasizes school and com-
munity context, and pull-out emphasizes economic benefits considering whether to keep 
studying at school (Van Dorn et al., 2006). On the other hand, Jordan, Lara & McPart-
land (1996) state that push and pull effects are both factors that cause dropout. Push ef-
fect as a factor within school context alienates individuals from the school system such 
as family background, school environment, disruptive behaviour, and absenteeism (Finn, 
1987; Jordan et al., 1996) and pull effect as an external factor is more related to individu-
als’ aspirations to leave school for work (Jordan et al., 1996). On the other hand, the litera-
ture related to school detachment in Turkey conceptualizes these three concepts as leaving 
school or school dropout and there is not any study in Turkey in this respect. However, 
although concepts like abandonment of school, leaving school or school dropout have the 
intention of labelling those who detached from school, they conceptually refer to a de-
cision taken by the individuals directly by their own will in the process, and leads to ac-
cuse the victim (Kelly, 1997). Also, studies show that school dropout is related to more 
contextual factors than individual factors. For this reason, in this study, it was preferred 
to use out of school and school detachment instead of leaving the school or school dro-
pout. Moreover, when statistics of Turkish National Ministry of Education are examined, 
this problem is especially experienced in eastern and southeastern Anatolia compared to 
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nationwide. For example, Mardin is one of the most common examples of school deta-
chment (loss of 13.39 % in Turkey overall and this situation is 36.13 % for Mardin. see 
MEB, 2008; 2009). Thus, in this study, we aim to examine the concept of school deta-
chment in Turkey and understand whether the term dropout or pushout is suitable to use 
in this context. Moreover, we aim to analyse in more detail the process of school detach-
ment of the adolescents in case of Mardin, Nusaybin Province, taking the viewpoint and 
experiences of the adolescents and teachers in an attempt to create a theory special to Nu-
saybin by evaluating the complex nature of the factors contributing to school detachment.

Method

This research was based on a qualitative design conducted with school pushout adolescents 
and teachers working at secondary level to find out the lives, school pushout processes, 
school life, attitudes within the school, and perceptions related to be school pushed out 
of the adolescents who were school pushout before completing secondary education and 
also the reasons for being school pushout. In the study, the data obtained from percepti-
ons and experiences of teachers and adolescents were analysed qualitatively with a Groun-
ded Theory (GT) approach. GT is a unique contribution to concepts and understanding, 
focusing on meanings and experiences (Yıldırım & Şimşek, 2006)

Participants

The study group of the research was formed by the theoretical sampling technique as su-
ggested in the GT. Theoretical sampling is based on the assumption that the data must 
reach the theoretical saturation to gain the appropriate number of participants (Glaser & 
Strauss, 1967; Glaser, 2005; Strauss & Corbin, 1998). Thus, theoretical sampling provi-
des a more appropriate sample choice to suggest the order, concepts, categories, qualities 
and dimensions of the given event (Glaser & Strauss 1967; Glaser, 2005; Strauss & Cor-
bin, 1998). The research was carried out with 4 female and 6 male teachers and 7 female 
and 7 male who detached from school in Mardin, Nusaybin province. The adolescents in 
the study group were between the ages of 14-17 and the teacher group were between the 
ages 27-39. The teachers involved in the study were selected based on two criteria: (a) they 
are currently working in the school system in Nusaybin; and (b) they have direct know-
ledge of school pushouts. The research was conducted in between 2010-2013 academic 
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years. , to ensure the participants consent to participate in the study, the researcher infor-
med all participants as well as adolescents’ parents about the scope of the study, the inter-
view process, recording of the interviews and confidentiality principles. Interviews were 
held at different times until reach the data saturation. Each participant was given a nick-
name in order to comply with the confidentiality principle (see details in table 1 and 2).

Table 1 Demographic Characteristics of School Pushouts in 2010-2011

 Name Gender Age
Number of 

Siblings Sibling Order Job
School Leaving 

Degree

Ali M 15 8 8th child Worker in a shop 6th grade

Mem M 15 5 3th child Baker
Completed 8th 

grade

Zin F 16 5 1st child Not working
Completed 8th 

grade

Evin F 15 3 2nd child Carpet course 9th grade

Renas M 16 10 5th child Transportation 7th grade.

Ahmet M 17 9 5th child
Worker in 
plumber 9th grade

Yağmur F 15 6 4th children Not working
Completed 8th 

grade

Baran M 16 7 3th children Shoe painter 8th grade

Zelal F 16 6 1st children Not working
Completed 8th 

grade

Duru F 17 5 2nd children
Worker in a 

school
Completed 8th 

grade

Gül F 16 9 4th children Textile 
beginning of the 

8th grade

Rumet M 17 4 4th children Tile worker
Completed 8th 

grade

Hevi F 14 6 1st children Not working
Completed 6th 

grade

Mehmet M 17 9 6th children Textile
Completed 8th 

grade
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Table 2 Demographic Characteristics of Teachers

 Name Gender Age Branch Placement Year Homeland
Faruk M 30 Visual Art Teacher 5 Mardin
Sibel F 27 Science & Technology Teacher 5 Mardin
Halil M 33 Science & Technology Teacher 13 Mardin

Özden F 29 Math Teacher 6 Mardin
Mustafa M 29 Turkish Teacher 6 Mardin
Murat M 33 Social Studies Teacher 9 Mardin

Şerafettin M 39 Visual Art Teacher 5 Diyarbakır
Şaziye F 30 Science & Technology Teacher 4 Ankara 
Tuba F 27 Math Teacher 5 Mardin
Ömer M 28 Visual Art Teacher 7 Mardin

Data Collection

Open-ended semi-structured interview forms and demographic information forms were 
used to collect the data. The analysis of the viewpoints of the participants is important 
in terms of providing rich data on their experiences and enabling inferences related to 
subject (Rubin & Rubin 2005). Open-ended questions about school pushout processes, 
school experiences, relationships with the family-environment, and quality of life after le-
aving the school were addressed within the interviews. Teachers were asked open-ended 
questions about their perceptions of school pushout, their experiences with students lea-
ving the school, and the reasons behind school pushouts. To be able to clarify each ques-
tion and learn more about their ideas, another data collection tool is the researcher’s ex-
perience and observations. At the time of the study the first researcher was working as a 
guidance counsellor in Nusaybin, thus he was well-informed about the school disengage-
ment process, and had well-established connections with the community and the cultu-
ral environment. In addition, informal conversation before and after the formal interviews 
conducted to examine participants’ perceptions and experiences in more detail. Further-
more, observing the experiences of those who leave school in their natural environment, 
has given the opportunity to know more about their troubles, regrets and the conditions 
they are in. All of the data contributed to increase reliability in qualitative research. For 
the qualitative researcher, the reliability of the data is dependent on the fact that its data 
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are compatible with each other (Uzuner, 1999). Interviews with the participants were held 
in school guidance office or the participant’s homes on a day and time that was previously 
agreed upon with the participants. The interviews were recorded with voice recorders and 
lasted between 25 and 40 minutes with the teachers, 45and 50 minutes for the adolescents.

Data Analysis
Strauss & Corbin (1998) listed the process steps to be followed in the GT process as fol-
lows: identification of phenomena, creation of categories and naming the categories. In 
the analysis of the data, open and axial coding steps were applied in the GT. During the 
interviews with the participants at the open coding stage, the answers they gave to each 
question were examined in detail and each sentence was transferred to an excel file. Then, 
as suggested by Charmaz (2006), “line by line coding” was done for each sentence. Using 
line by line coding, the researcher determined the categories seen in the data. These cate-
gories include subjects and key words that are defined by the participants. The first cate-
gories include feelings, beliefs, behaviour, and situations in which participants experien-
ced. The line by line coding process also includes naming the words reflecting the effect 
of each line of the survey response (Charmaz, 2006). Axial coding is the next process af-
ter explicit coding. In axial coding, the data are combined in new ways. This is achie-
ved by using the coding paradigm. Following the open coding, the resulting themes were 
analysed by axial coding in terms of their relationships (similarity, coverage, cause-effect, 
etc.). Coded expressions have received the same code with similar expressions having the 
same properties and created categories. In the axial coding process, the main categories 
emerged as the result of open coding linked to the subcategories and dimensions (Strauss 
& Corbin, 1998). Lastly, selective coding was done. The selective coding involves selec-
ting and defining the base category and associating it with other categories in a systema-
tic way. When this was determined, the main subject was formed by reshaping the pro-
ject to be associated with the main category. In other words, the emerging main category 
has been identified, and other categories and subcategories in the main category axis have 
been integrated on an explanatory framework axis. 

Findings

Findings suggest that social context, as the main category, leads to school push out, es-
pecially in the context of family life and school life. In terms of family life, economy, 
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sexism, family’s educational experiences and language factor were found as subcategories. 
In terms of school life, disciplinary practices of the school, behavioural problems, mea-
ning given to education and peer influence were found as subcategories. When the in-
teraction of these subcategories was examined; it was seen that family life directly affects 
school life (See figure 1).

Figure 1. Grounded Theory Diagram.

Social Context

The main factor that lead to school pushout emerged as social context. In social context, 
family life and school life were two main contexts:

Family Life. There were 4 subcategories that explain family life; Economic Pressures, 
Sexism, Family’s Education Experiences and Language Factor. The basic reason for entit-
ling it as family life is; both adolescents and teachers often emphasized the family while 
explaining the process of being pushed out of school. In addition, this category greatly affe-
cts school life. In other words, family experiences influence the students’ attitudes towards 
the school, their achievements and their educational perspective.
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Economic pressures. For Nusaybin, all of the male, some of the female adolescents and 
all of the teachers said that it was more common to be pushed out of school because of 
“economy”. Hence, since it directly affected the adolescents, it caused different experien-
ces both inside and outside the school. The working life has caused not only school push 
outs, but also being exposure of violence/causing someone to be exposed to violence. By 
examining the expressions of the participants, it was found that economy indirectly inf-
luenced on the school experiences. Since they were obliged to choose between working 
or studying, they were the ones who preferred to work for their lives. On the other hand, 
some of them still have the bitterness and regret of not being able to have an education 
and this issue left them more insecure in the face of life. Moreover, when unemployment 
and family pressure correspondingly have been added, some of them had to live outside 
and therefore they involved in illegal activities such as theft. Some have escaped away 
(to Istanbul) from their family, looking for a job there, and have been living there for 6 
months and have had serious difficulties in textile mill.

Mem: If I had not worked, if I had not had a job after school, my lessons would be good, and 
I would go to the school.

Ahmet: I was at school from morning to noon and also, I was working in a job after lunch. I 
was studying at night. Somehow it did not work.

All interviewed teachers also stated that the economic conditions of the students’ families 
were the main reason for school push outs.

Sibel: ... The second one could be economic reasons. Because this child has to make money by 
playing the parent role of the family and does not go to school. There are students who are cons-
tantly facing economic hardship around here.

Şerafettin: There are mainly economic problems account for school dropouts. I talked to him 
individually. The boy said he wanted to have education, but his dad sent him to work.

Sexism. For being girls, almost all of the girl adolescents participating in this study were 
found not to be sent to the school either “honour issues” or due to the expressions like 
“girls in our family are not send to the school”. Male participants also emphasized that girls 
in their own families were not educated and their sisters were removed from the school.
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Evin: It was out of my wish. I left the school because of my family. And also a student was 
pregnant at my school and my dad wanted me to leave the school.

Duru: It was not my decision. I struggled a lot. But my father did not let me. ...My dad could 
not send me because they did not send my aunt either.

Another part of the research, the interview with the teachers indicated that being a wo-
man is an obstacle to be send to the school.

Şerafettin: Girls are more in number here. Families do not usually send girls. Here is what it 
is. I had a lot of students like that... It is very interesting that one of my student’s father send 
her because she is a successful student but her uncle says that he did not send his daughters to 
the school so his brother should not send her either.

Tuba: ... Parents do not send their daughters to school. …Even the best successful girls are not 
sent to the school by their family. 

Family’s Educational Experiences. Educational experiences that have an important inf-
luence on family life are one of the factors that frequently expressed by both participants 
and teachers. The education level of the families is low among participants. Only one stu-
dent’s elder brother was in university and two elder brothers of another student were gra-
duated from high school and all the family members of the other adolescents were out of 
the school. In addition, it was found that not sending the females to school is perceived 
as a family culture and expressed in that way. Since this is the case, the experiences of fa-
mily education are also influential on sexism. If girls are not educated in the educational 
experience of the family, it is difficult to break it for the girls who follow them, and be-
cause it is often perceived as such, it was found that some girls did not express their de-
sire to continue.

Ali: My dad just said a word that it was not my fault. He said that I did not go to school 
since my elders did not.

Duru: In our family, only boys went to school not the girls. My male cousin who was in the 
same class with us had education.

The teachers interviewed in the study stated that having a role model, having enough 
samples around, and presence of trainees in the family are important factors.
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Mustafa: In fact, school dropouts mainly results from not having a sample person near the 
place, village or town where the students’ lives. There is no graduate in the family, so they do 
not send their children to school.

Tuba: There is no number of successful students around the child. ...There is nobody in the fa-
mily who goes to high school or has education. There is no one who can be an example to the 
child. Parents are already uneducated.

Language Factor. All of the adolescents stated that they used a different language from 
the language spoken at school. The greatest benefit of the school is that they learn a new 
language and they are happy about it but either directly or indirectly they expressed that 
the school would be more suitable for them if their native language was spoken, and they 
would understand the lessons better and their connection with the school would be stron-
ger. Moreover, some of the adolescents expressed that they differentiate between teachers, 
and they approach Kurdish teachers more positively and they are better understood by 
Kurdish teachers, and Turkish teachers do not understand and like them. In addition, du-
ring the interview, some of the adolescents expressed that they wanted to communicate 
in Kurdish because they could not fluently answer the questions in Turkish. Therefore, 
the research was continued by asking questions in Kurdish. However, none of the teac-
hers who participated in the study made an evaluation of the language factor. Although, 
in some part of the interviews, there were teachers who stated that children were resor-
ting to violence because they could not express themselves sufficiently, there was no indi-
cation as to whether it was caused by a language problem.

Rumet: I still cannot express myself enough in Turkish. The school would have been better if it 
had been in Kurdish. We would like it more and maybe we would be still in school because I 
was not good at school and could not express myself (answered questions in Kurdish).

Ahmet: We spoke Turkish at the school and Kurdish outside the school. We could never exp-
ress ourselves easily at school. ...If we had been educated in our native language, we and our 
friends would be in better places.

School Life. This category is discussed in four different subcategories namely, discipli-
nary practices of the school, behavioural problems of the adolescents, meaning given to 



Naif Ergün, İlkay Demir 

92

 PUSH-OUT OR DROPOUT?: A GROUNDED THEORY ON ADOLESCENT' SCHOOL DETACHMENT
Naif Ergün, İlkay Demir 

education, and peer influence. These subcategories appear to interact with each other to 
a large extent, that is, they can be said to have a cyclical causality between them.

School Discipline Practices. None of the students used the expression that they left the 
school because of the attitudes and behaviours of the teachers. However, their negative at-
titudes, labelling, discrimination, and students’ feeling of not to be understood and their 
perception of lack of support to continue to the school have been emphasized by almost 
all participants. In this category, it was revealed that experiences of both the adolescents 
and the teachers were related to teachers, school administrators and guidance services.

Teacher’s attitudes and behaviour. How the adolescents perceive teachers and the perspec-
tive of the adolescents on how it would have been better to be approached by them were 
featured, and how teachers’ attitude and behaviour disincline and drift away the adoles-
cents from the school were featured. 

Ahmet: My teacher once aggrieved me in front of everyone else during the national anthem while 
I was coming to school. The teacher used bad words. I was very embarrassed. I hated myself.

Zelal: Their manners like shouting and getting angry with us, and humiliating us in the class 
have made us angry.

The vast majority of teachers have stated that teachers are able to disincline the students 
from the school with their negative attitudes and behaviour and this situation accelerates 
the school dropout process of students who are already in that process.

Halil: Because they are afraid of some of my colleague, they do not come to school. There were 
students who say if they come to school, the teacher beat them. They told that to me. They were 
afraid of me as if I give them low grades.

Mustafa: Some teachers can also disincline students from school. For example, some behaviour 
of the teacher can offend him/her.

Attitudes and behaviour of school administration. Since most of the adolescents did not 
distinguish between administrators and teachers, principals and assistant principals did 
not stand out but some adolescents could express their relationships with administrators 
in some places. All adolescents who have behavioural problems experience some issues 
with administrators. Male adolescents stated that they were more exposed to violence and 
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discrimination by administrators. Female adolescents have been more careful not to go 
to administrators with a protective attitude. However, 5 of the 7 females stated that they 
had interaction with administrators at least once due to their behaviour.

Renas: The principle said me not to come to the school. …He was beating us, all of them. Very 
bad. I was feeling pain. He was hitting to here (showing his back).

Yağmur: We had a principal and he was very bad, but when I went to his office and told my 
name, he was treating me well. But I was frightened to death.

Teachers also stated that they saw administration as disciplinary practitioner in school, 
and there were some negative decisions taken by administration that causing school dro-
pouts by disinclining the students from school.

Halil: A year ago, the principal failed many of the students. The reason for failing is that they 
do not fit the school and they have behaviour disorder. That is why they failed a group of stu-
dents so that if they learn a lesson from their mistakes and maybe they will straighten up and 
fly right. The children in that group did not come to the school. We only got one.

Şaziye: I do not share these issues with the administration. Our administration has some short-
comings. They just ask student the reason behind their manners. If they do the same thing as 
I do, why should I take them there?

Guidance service applications of school. School pushouts were found to have little experience 
with school guidance services. Some of the male were related to the school guidance ser-
vice, most of which were due to behaviour problems. It was also observed that all of the 
females did not receive any support from the school guidance service, either by saying 
that there was no guidance service in the school or there was no study related to them. 
Very few males had experience with the guidance service. Also, the teachers did not men-
tion much about the guidance service applications. 

Renas: The guidance teacher was also beating us, we were crying. Then he was applying co-
logne on our face. He said go around a bit and compose yourself.

Zin: We did not have any guidance teachers. Even if we have, neither did he come to our class, 
nor did he do anything. So, nobody was interested in us at school.
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The majority of the teachers participating in the study also complained that there were 
no guidance teacher and they did not get professional support.

Şerafettin: Sure, we did not have any guidance teachers. We have one right now but we could 
not take advantage of him yet. It is imperative to have such specialists here.

Mustafa: We were sending the students to the guidance service for consultation. They were con-
sulting to them.

Behavioural Problems. In terms of behavioural problems, violence and bullying were 
the most problematic behavioural problems of the adolescents in school. This is especi-
ally true for the males. Considering the experiences of the participants in school, school 
pushouts appeared to be experiencing behaviour problems more often. Apart from these, 
it was seen that some of the adolescents have difficulty in participating to the lesson and 
talking during the lesson and one of the adolescent skips school. None of the females 
had any behaviour problem such as smoking, bullying, threatening, opposing the teac-
hing, sabotaging the lesson.

Renas: …I was fighting with them. ...We used to skip the school and smoke cigarettes. …Once 
we have beaten a teacher.

Zelal: We were with a couple of friends and just like a gang. As people call like a gang. I was 
one of them. We usually go to principal’s office 2-3 times in a day. Once they have threatened 
us with being kicked out of school, but then we got rid of it.

Considering the experiences of the teachers, it was determined that there was an empha-
size on males’ behavioural problems, and females are much better at school. Teachers have 
mostly attributed the reason of it to the social climate and social structure.

Özden: Here the girls are grown very quiet and introverted, and the girls are calm, and the 
boys are more active.

Halil: It was mostly at break times he had slang movements with friends, abusive speech and 
violent behaviour. ... There can be violence, anger and lie. They could be in the theft groups.

Meaning given to education. Most of the adolescents consider the school as follows; they 
perceive it as a place of socialization, they give great importance to peer relationship, they 
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see school as a place to have a profession, they perceive school as a place where culture is 
taught and as a language learning place, they consider it as a emancipatory place (to move 
freely, this applies mostly to girls), they perceive it as a place to learn literacy, and most 
importantly, they give importance to physical characteristics and equipment of the school.

Mem: We were playing games like this, …We were playing football. I liked physical education.... 
I was bored all the time. So, we were just reading, that was all. It was not good. 

Zelal: I was successful in folklore. I was very happy with that and there was also volleyball. I 
was very successful at that too. We beat the other classes.

In terms of the teachers, ideas that come to the forefront were as follows; individual skills 
should be considered in the school, the activities should be done frequently in the school 
and the vocational schools should be opened and these kinds of adolescents should be di-
rected to vocational schools.

Faruk: The students have different abilities. Sometimes, I gave myself as an example. I told 
them that my grades were terrible, but I was very good at handcrafts, electronics and painting, 
and thanks to it, I’m a teacher now. 

Halil: There is no point in trying to make everything scientific. Instead, I think that it is bet-
ter to keep students in class with activities.

Peer Influence. Most of the adolescents were found to have behavioural problems after 
the 6th grade, and after this period they had problems with the school and therefore they 
either had a tendency to school pushout or they had to school dropout. All of the parti-
cipants expressed that they care about friendship in school and the vast majority of their 
friends are the ones who dropped out of school and they expressed that their friends did 
not go to school and they were influenced by each other.

Mehmet: We were able to do everything with my friends, and most of my friends in my group 
was school drop outs. We were 10 friends and only 3 of us continued the school.

Zelal: The thing that spoil me the most was I made bad friends. ...They were very impressed 
me. ...Even my grades were bad because of my friends. That happened like that because I han-
ged around with them.
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The teachers also frequently addressed to peer relationship of school pushouts and they 
stated that these adolescents collectively sabotaged the class environment in school and 
they skipped classes together.

Şerafettin: Friends are especially influential on male students. For example, if 2 or 3 friends of 
them do not go to school, they can be affected by that.

Sibel: ...They are making trouble with their friends. They do not study and they sabotage the 
lesson. Generally, they enter a group and think they can do whatever they want in the group 
and gain their confidence there.

Discussion

This study revealed that Nusaybin’s socio-economic and cultural features mostly shaped 
the school and family experiences of young people, which in return were the main rea-
sons of school disengagement. That is, school disengagement is vastly determined by con-
textual factors, rather than individual factors for the participants of this study. Given this 
finding, we propose that push-out (which refers to contextual factors) is a more suitable 
term to describe school disengagement, rather than drop-out (which refers to individual 
factors). Four themes emerged under the main category of family experiences namely, eco-
nomic problems, sexism, educational experiences of family members and language. First, 
the economic conditions of the families either directly or indirectly affected school push-
out among adolescents. That is, limited economic resources negatively affect adolescents’ 
quality of school life, leading to school disengagement. Furthermore, economic hardships 
force adolescents to decide between continuing their education and working to support 
their families. Likewise, several national and international studies emphasize the socio-e-
conomic status of the family as the main reason of school disengagement (AÇEV, 2006; 
Rumberger, 2005; 2001; 1995; Rumberger & Thomas, 2000; Uysal, 2008). 

The economic cause of push-out is especially prevalent for adolescent boys, which is re-
lated to sexism. Families and their communities mostly believe that men should be the 
bread winner of their families and young boys should economically support their fami-
lies. Thus, in lower-income families after the boys reach adolescence, they are expected 
to work and earn money in order to raise family income. Sexism functions in a diffe-
rent way for adolescent girls. Rather than economic reasons, girls’ push-out is the result 
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of families’ beliefs about the role of women in society. Both teachers and push-out ado-
lescents reported that families take their daughters away from education to avoid nega-
tive judgements from their immediate networks and communities. In support of this fin-
ding, AÇEV (2006) conducted a field survey and found that girls leave school younger 
and earlier than boys, and that the decision is mostly taken by the family. Likewise, edu-
cation statistics indicate that that the girls are either never sent to school or taken away 
from school after a certain period of schooling.

Education experience of family members is another theme in this category. All the partici-
pants reported to have one or more family members, who are also push-outs or never sent 
to school. Since family members frequently leave school, this tends to become a norm wit-
hin the community. Such a norm causes children and families to adopt role models and 
pathways outside of the school. In this way, school disengagement is reproduced as a cul-
tural code. The study conducted by AÇEV (2006) also suggests that lack of positive role 
models is one of the reasons of school disengagement among adolescents. Final theme in 
the family category is identified as the language and ethnic origin of the family. Most of 
the participants in this study reported language barrier as an important factor in school 
success and school disengagement. Similarly, AÇEV’s (2006) study revealed that language 
spoken at home is an important factor in leaving school. Specifically, students whose mo-
ther tongue is not Turkish experience more difficulties in school. Another study conduc-
ted in Diyarbakır evidenced that among young people who left school, more than half of 
the participants reported to speak Arabic or Kurdish outside the school, while only 15% 
reported to speak Turkish. This finding also suggests that language has an important role 
in school push-out (Şimşek, 2011). 

Four themes emerged under the main category of school experiences, namely school dis-
cipline practices, behavioural problems, meaning of education and peer influence. The 
most important theme emerging under the school life category is the discipline practices 
of the school. This category includes attitudes of the school counsellors towards the stu-
dents, who experience hardships during their education. Most of the adolescent partici-
pants of this study reported to receive either no counselling or negative and discouraging 
remarks from the counsellors as well as the teachers, and the administrators. Similar stu-
dies report that school disengagement is a result of an immediate decision or uncertainty 
and a well-structured and accessible guidance may prevent a large percent of drop-outs 
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(Fine, 1991). In their study Dunn, Chambers and Rabren (2004) found that a signifi-
cant number (23%) of students leaving school indicated that they found no one to help 
them in school. In another study Simsek (2011), found that the rate of dropping out of 
school was significantly increased as the teacher and school satisfaction rate decreased, and 
a low rate of absenteeism and school abandonment was found to be related to a positive 
teacher-student relationship, strong communication and a positive learning environment. 

Students’ behavioural problems were another theme emerged under the school category. 
Most of the teachers in this study reported drop-outs to have several behavioural prob-
lems at school, the most common being aggressive behaviour. Some of the adolescents 
also reported to experience such behavioural problems in school. This finding is parallel 
with AÇEV’s (2006) study, which revealed that 16% of the teachers believed that students 
with behavioural problems are more likely to leave school. This finding is also consistent 
with Battin-Pearson et al.’s (2000) general deviance model, which suggests that the pre-
sence of situations that trigger the negative behaviours of students makes it difficult for 
the students to continue their education. The third theme in school category was the me-
aning of education. The teachers and adolescents in this study both stated that an ideal 
educational environment should unveil and further support the students’ talents and po-
tentials, cultivate a sense of belonging among students and finally should consider stu-
dents’ needs and interests. However, most of the participants expressed that their scho-
ols were lack of such characteristics, and this made education a meaningless endeavour 
for the adolescents. Fetler states that the quality of the school reduces the risk of drop-
ping out of school (Lan & Lanthier, 2003). As the quality of the school will increase stu-
dents’ expectations and motivations about education, it will prevent students from lea-
ving school (Margolin, 2006).

The final theme in school category is the peer influence. In this study three of the par-
ticipants stated to have close friends who left school and it was influential in their deci-
sion to leave school. The tendency towards leaving school for the adolescents is influen-
ced by the actions of their close friends (Gaviria & Raphael, 2001). Similarly, Şimşek & 
Şahin (2012) found that there is a significant relationship between school dropout and 
having a dropout friend. In their study Özdemir et al. (2010) also revealed the influence 
of friends in school pushout. Overall, this study uncovered the complex and multi-face-
ted patterns of school pushout among adolescents in Nusaybin. Accordingly, contextual 
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factors of family and school are found to be the main causes of pushout. In the education 
system or schools, counselling should be improved properly to help and support students 
who have difficulties, an intervention program for bringing families to school should be 
created, and child labour should be prevented to keep children at schools. Further quan-
titative studies may reveal more generalizable findings on this phenomenon and would 
give insights for broader preventive interventions. 
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Abstract 
Kocaeli Üniversitesi, yildizoz10@hotmail

The research in the model o f action research i s the revision o f a  t raining program developed for the 
students at primary grade fourth grade level to acquire skills of life skills such as Communication, 
Self-Recognition, Self-Confidence, Saying “No” and Problem Solving Skills. The teachers of the menti-
oned students participated in the study with the 185 4th grade students in 7 sections who were studying 
at the Barbaros Elementary School located in Gölcük district of Kocaeli province in 2016 - 2017 school 
year. Preliminary interviews were held with class teachers who participated in the study at the first stage 
of the research process. Teachers were asked open-ended questions about the life skills of the students 
in their classes, the expectations of the teachers in terms of the program that could be done to improve 
the life skills of the students and the responses obtained were evaluated by content analysis method. In 
the second stage, the necessary changes were made on the Life Skills Improvement Program, in which 

*Bu çalışma, Kocaeli Üniversitesi BAP Koordinasyon birimi tarafından desteklenen "Gölcük Öğrencileri Yaşam Becerilerini 
Geliştiriyor 2- Gölcükte Yaşayan Öğrencilerin Yaşam Becerileri İhtiyaçlarına Yönelik Programların Geliştirilmesi-
Uygulanması-Değerlendirilmesi Projesi" adlı projeden üretilmiştir.
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students from the same school were enrolled in the previous year, on the basis of opinions obtained from 
the teachers. In the third stage, 14 students who were studying in the 4th grade of Kocaeli University 
Faculty of Education, Guidance and Psychological Counseling Program were given training for the 
implementation of the Life Skills Improvement Program by the researchers. After the training, the stu-
dents applied the program to the 4th grade students in Barbaros Primary School. Before and after the 
implementation of the program, classroom teachers were given a feature - factor scale consisting of 20 
items and were asked to evaluate their pupils according to their characteristics. When the findings were 
examined, the mean scores differed significantly between the pre-test and the post-test in favor of the 
post-test. According to the content analysis performed, the majority of teachers and students stated that 
they were happy during implementation and that working was effective. When the teachers were asked 
what changes, they observed in the students, the most frequent answer was related to communication 
skills. Besides, teachers have observed that students’ complaining behavior has decreased whereas their 
obedience to rules to speak and saying “no” behavior have improved. Decrease of some behavioral prob-
lems and aggressive behavior as well as increase of self-confidence are among the behavior that teachers 
have observed. Some teachers have stated that there was no significant change in students.

Keywords: life skills, action research, primary school students

Giriş

Yaşam becerileri kavramının tanımı net olmamakla birlikte Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu 
(UNICEF, 2003), yaşam becerilerini insanların sağlıklı ve verimli yaşama sahip olmalarını 
sağlayacak doğru karar vermelerine, etkili iletişim kurmalarına, baş etme ve öz denetim 
becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak geniş psikososyal ve kişilerarası beceriler olarak 
tanımlamaktadır. Dünya Sağlık Örgütüne (WHO, 1997) göre yaşam becerileri sayısız 
beceriyi içerebilir ve yaşam becerilerinin tanımı ve doğası kültüre ve ortama göre değişe-
bilir. Dünya Sağlık Örgütü (1997), tüm kültürler için uygun olacak temel yaşam beceril-
eri olarak karar verme ve problem çözme; yaratıcı ve eleştirel düşünme; iletişim ve kişile-
rarası beceriler; özfarkındalık ve empati; duygu ve stresle baş etme becerilerini listelemiştir:

Karar verme, birçok yaşam durumunda çeşitli seçenekler arasından en iyiyi seçme bece-
risidir. Alternatiflerin artı ve eksilerini analiz etme ve kararın sonuçlarına ilişkin sorum-
luluğunu alma becerisi olarak da tanımlanmaktadır. Bu beceri, bireyin yaşamı hakkında 
yapıcı kararlar alabilmesini sağlar. Karar alırken farklı seçenekleri ve etkilerini değerlendird-
ikten sonra kararın alınmasını sağlar (Adair, 2000).
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Problem çözme, yaşamdaki sorunlarla yapıcı bir şekilde başa çıkmayı sağlar. Çözülmeyen 
önemli sorunlar zihinsel strese ve gerilime neden olabilir.Bu beceri, bir sorunu veya çatış-
mayı çözmek için yararlıdır. Kişiyi rahatsız edici durumdan kurtulmaya ve öfke, zorlama, 
meydan okuma, saldırgan davranış veya güç kullanmadan sorunlarını çözmesine yardımcı 
olur (Heppner ve Krauskopf, 1987).

Yaratıcı düşünce, mevcut alternatifleri ve eylemlerimizin veya eylemsizliğimizin çeşitli 
sonuçlarını keşfetmemizi sağlayarak hem karar verme hem de problem çözmeye katkıda 
bulunur. Doğrudan deneyimin ötesine bakmaya yardımcı olur ve herhangi bir sorun sapt-
anmamış olsa bile ya da karar alınamamış olsa da yaratıcı düşünce, günlük hayatımızın 
durumlarına uyarlanabilir ve esnek bir şekilde yanıt vermeye yardımcı olabilir (Yıldırım, 
1998, Üstündağ, 2003).

Eleştirel düşünme, bilgi ve deneyimleri objektif bir şekilde analiz edebilme yeteneğidir. 
Eleştirel düşünme, değerler, akran baskısı ve medya gibi tutum ve davranışları etkileyen 
faktörleri tanımaya ve değerlendirmeye yardımcı olarak sağlığa katkıda bulunabilir (Nor-
ris, 1985; Paul, 1991).

Etkili İletişim, insanlarla iyi ilişkilerinin kurulması ve sürdürülmesi için etkili bir araçtır. 
Etkili iletişim, fikirleri, gerçekleri, düşünce, duygu ve değerleri ileterek başkalarına ul-
aşmanın bir yoludur. Kişinin, kültürlerimize ve durumlarımıza uygun şekilde hem sözlü 
olarak kendini ifade edebilme yeteneğidir aynı zamnda. Etkili iletişim aracılığıyla bireyin, 
hem sözlü iletişim hem de sözsüz ifadeler kullanarak görüşlerini, arzularını ve korkularını 
açıkça ifade etmesini sağlar (Açıköz, 2005; Rubin, 1990). 

Kişilerarası ilişki becerileri, etkileşimde bulunulan insanlarla olumlu yönde ilişki kurmaya 
yardımcı olur. Bireyin çevresindekilerle dostane ilişkiler kurabilmesi ve bunları sürdürebil-
mesi zihinsel ve sosyal refahı için oldukça önemlidir. Kişilerarası ilişki becerileri aynı za-
manda, önemli bir sosyal destek kaynağı olan aile üyeleri ile iyi ilişkiler kurmak anlamına 
gelir (Darden, Gazda ve Ginter, 1996).

Öz farkındalık kavramı benlik farkındalığı, kendine ait farkındalıktır (benlik bilinci). Bir 
kişinin kendisini, karakterini, güçlü ve zayıf yönlerini, arzularını ve hoşlandığı ve hoşlan-
madığı yönlerini tanımasını içerir. Kendini tanıma, bireyin kendi öz değerini anlamasına 
yardımcı olur ve cesurca yaşamla yüzleşmek için kendine olan güvenini geliştirir. Ayrıca, 
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bireylerin zayıf yönlerini veya olumsuz kişilik özelliklerini belirlemesini ve dolayısıyla kend-
ini geliştirmesini sağlar (Anderson, Bohon ve Berrigan, 1996). 

Empati, insanın birçok bakımından farklı olan, etraflarındaki farklı insanları anlama ve 
bunları kabul etme kabiliyetidir. Bireyin karşısındaki kişinin duygularını anlamasının yanı 
sıra o kişiye duygusal destek de sağlar. Empati, bakım, yardım veya hoşgörü ihtiyacı olan 
insanlara yönelik destekleyici davranışı teşvik etmeye de yardımcı olur. Bireye, kendisinden 
farklı olan diğerlerini anlamasına ve bunları kabul etmesine yardımcı olur (Dökmen, 2004).

Duygularla başa çıkma, bireyin kendisinde ve başkalarındaki duyguların farkına varmayı, 
duyguların davranışları nasıl etkilediğinin farkında olmayı ve duygulara uygun bir şekilde 
tepki vermeyi içerir. Öfke ya da üzüntü gibi yoğun duygular, uygun tepki verilmezse 
sağlığı olumsuz yönde etkileyebilir. Stresle baş etmek, yaşamdaki stres kaynaklarını tanı-
mak, bunun kişiyi nasıl etkilediğini bilmek ve stres düzeyini kontrol etmeye yardımcı olan 
yollarla hareket etmekle ilgilidir (Lazarus, 1996). 

Yaşam becerileri eğitimi,çeşitli kuramsal yaklaşımlara dayalı olarak becerileri geliştirici bir 
işlev görmektedir. Bu yaklaşımların ilki Bandura’nın (1994) sosyal bilişsel kuramıdır. Bu 
kurama göre bireyler bir davranışı tam olarak öğrenmek için, dikkatini modele ve modelin 
ortaya koyduğu davranışa yoğunlaştırmalıdır. Gözlem yoluyla edinilen bilgilerin hatırda tu-
tulması, anlamlı bir bütünlük göstermesine bağlıdır. Çünkü organizma ancak anlamlı bilg-
ileri birbiriyle eleştirerek kodlamaktadır. Davranış oluşmadan önce, birey zihninde olayın 
akışını yeniden canlandırmak ve hedeflediği davranış biçiminin temel öğeleriyle karşılaştır-
mak gereksinimindedir. Bu sırada gözlemcinin kendi davranışlarını, modelin davranışları 
ile de karşılaştırması gerekir.Bireyler öğrendikleri her şeyi davranışa dönüştürmezler. An-
cak, bu durum bilginin kazanılmadığı anlamına gelmez. Kazanılan bir davranışın sergilen-
ebilmesi için sonuçlarının birey açısından anlamlı olması gerekir.

İkinci yaklaşım Jessor ve Jessor’un (1977) geliştirdiği Problem Davranış kuramıdır. Kuram 
ergenlik davranışlarının kişilik, algılanan çevre sistemi ve davranışsal sistemin karmaşık et-
kileşimlerinin bir ürünü olduğunu savunmaktadır. Kişilik, benlik ve toplum için değer-
ler, beklentiler, inançlar, tutum ve yönelimler olarak tanımlanır. Çevre sistemi, ebeveyn 
ve toplumsal (arkadaşlar dahil) beklentilerden oluşur ve davranışsal sistem, bir dizi sosyal 
olarak kabul edilemez davranışları tanımlar. Bu etkileşimli sistemde bazı değişkenler kontrol 
olarak ve bazı değişken tetikleyici problem davranışları olarak görev yaparlar ve dolayısıyla 
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kışkırtıcılar olarak adlandırılırlar. Bu teorik çerçeve geleneksel yaklaşımlar içinde yer alır 
ve yaşam becerileri eğitimindeki faydası, özel popülasyon veya uyumsuz davranışlar serg-
ileyen gruplarla çalışmakla sınırlıdır.

Sosyal etki kuramıise, sosyal süreçler kişilerin seçimlerini yapma ve belirli yaşam stilleri 
konusundaki dışsal etkilere vurgu yapar. Dolayısıyla, bu teorik çerçevede bir yaşam bec-
erileri müdahalesinin başlıca görevi, kötü niyetli (olumsuz rol modelleri, toplumsal nü-
fuz olarak medya ve okul, aile ve mahalle vb) sosyal etkileri önlemektir (Evans, 1998). Bu 
yaklaşımın ana katkısı, çocukların olumsuz sosyal etkilere direnmelerini teşvik etmesidir.

Bir başka yaklaşım olan bilişsel problem çözme programı, kişilerarası problemleri çözmek 
ve kişilerarası becerileri geliştirmek için bilişsel stratejileri öğretmek gerektiğini savunmak-
tadır (Shure ve Spivack, 1982). Bu yaklaşımda, problemle karşılaşıldığında alternatif çözüm 
yolları bulmayı, risk davranışlarının sonuçlarını tanımayı içermektedir. Bu yaklaşımın var-
sayımı, ilk yıllardaki eğitimin risk davranışlarını azaltması ve dolayısıyla olumsuz bir sonuç 
olasılığını azaltmasıdır. Bu yaklaşımda alternatifleri görselleştirme, hikaye anlatımı, rol oyun-
ları gibi yöntemler kullanılmaktadır. Program, çocukların kişiler arası problem çözme bec-
erilerini geliştirmeye yönelik temel bir müdahale programı olarak tedavi edici ve önleyici 
amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır(Shure, 2001).

Yaşam becerileri eğitimi, bireylerin günlük zorluklar ve risklere karşı hazırlamak ve toplumda 
üretken bireyler olmalarını sağlamak için tamamlayıcı bir eğitim olarak görülmektedir. Ay-
rıca eğitim kalitesine önemli katkı sağladığı düşünülmektedir (UNICEF, 2012). Yaşam 
becerileri eğitimi, bireylere yönelik risk faktörlerinin azaltılması ve koruyucu faktörlerin 
desteklemesi amacıyla kullanılmaktadır (Davaslıgil, Çakıcı ve Ögel, 1998). UNICEF’e 
göre (2012) yaşam becerileri okullarda farklı şekillerde verilebilir. Gündelik yaşamdaki 
zorluklarla yüzleşmek için çocukların ve ergenlerin çeşitli baskılar ve taleplerle başa çıkma 
kapasitelerini geliştirmek zorunludur. Sözü edilen bu kapasitelerin gelişmesi için, bilgiyi 
özümsemek, becerileri geliştirmek, görevleri planlamak ve yerine getirmek için yetkinlik ka-
zandırmak gerekir. Bu becerilerin kazandırılma sürecinde ise uygulamalar, rehber eşliğindeki 
bir öğrenme ortamında destek sağlayarak, etkinlikler aracılığı ile yapılmalıdır (Subasree ve 
Nair, 2014).Örneğin yeni bir ders olarak veya öğretim uygulamaları içinde farklı seviye-
lerde tamamlayıcı olarak verilebileceği gibi diğer derslerin içeriğine dâhil edilerek de ver-
ilebilir. Bazı durumlarda müfredat dışı etkinlik olarak da sunulabilir.
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Zorunlu eğitimin ilk basamağı olan ilköğretim, öğrencilere karşılaşacakları problemleri 
çözmede ve toplumsal kurallara uymak için gerekli temel becerileri kazandırmayı amaçlar. 
İlköğretimde öğrencilere çocuklara kazandırılması beklenen beceriler arasında iletişim, 
problem çözme, karar verme, öz yönetim, işbirliği ve takım çalışması, liderlik ve eğlenme 
bulunmaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2006). Bu beceriler bir anlamda yaşam beceriler 
olarak da ifade edilebilir.

Yaşam becerileri, etkili bir hayat için gerekli olan ve akademik becerilerden farklı beceri ve 
bilgilerdir. Yaşam becerileri, teşhis ve etiketlemeden uzak durarak damgalanma ve utanç 
durumunu azaltır. Öğrenciler, yaşamla nasıl başa çıkacaklarını öğrenerek yeni deneyim-
lerle daha fazla ilgileneceklerdir. Söz konusu yaş grubundaki öğrencilerin özellikle yaşama 
bakış ve yaşamdan beklentileri göz önüne alındığında yaşam becerileri bilgilerine sa-
hip olmalarının karşılaştıkları sorunlar ve engellerle başa çıkmada olumlu etkileri olacağı 
düşünülmektedir. Ayrıca bir eğitim basamağından diğer eğitim basamağına geçişte öğren-
cilerin özellikle farkındalıklarını artırma ve uyum sürelerini azaltma konusunda etkili ol-
acağı varsayılmaktadır.

Bu çalışmada, daha önceden uygulanmış olan ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan 
yaşam becerileri geliştirme programının (Akfırat ve Kezer, 2016), eylem araştırması mod-
eline uygun olarak revize edilmesi uygulamasıdır.

Yöntem

Araştırma modeli

Araştırma, ilkokul dördüncü sınıf düzeyindeki öğrencilere, yaşam becerilerinden olan İl-
etişim, Kendini Tanıma, Özgüven, Hayır Diyebilme ve Problem Çözme Becerilerini ka-
zandırmaya yönelik olarak geliştirilmiş olan bir eğitim programının revize edilmesi uygu-
lamasıdır. Bu nedenle araştırmanın bir devam çalışması olduğu da söylenebilir. Bu araştırma 
eylem araştırması modelindedir. 

Eylem araştırması, eğitim ve birçok alana uyarlanan, hem nitel hem de nicel veri toplama 
tekniklerini kullanması nedeniyle son yıllarda karma yöntemler içerisinde ele alınan, uygu-
lamalı araştırma yaklaşımlarından biridir (Yuladır ve Doğan, 2009). Eylem araştırması, bir 
okulda çalışan yönetici, öğretmen ve eğitim uzmanı gibi bizzat uygulamanın içinde olan 

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK HAZIRLANAN YAŞAM BECERİLERİ GELİŞTİRME 
PROGRAMI EYLEM ARAŞTIRMASI YÖNTEMİYLE REVİZE EDİLEREK YENİDEN UYGULANMASI 
VE DEĞERLENDİRİLMESİ
O. Nejat Akfırat, Alper Çuhadaroğlu, Yıldız Öztan Ulusoy



CURRENT DEBATES IN EDUCATION
O. Nejat Akfırat, Donald F. Staub, Gürkan Yavaş

109

bir uygulayıcının doğrudan kendisinin ya da bir araştırmacı ile birlikte gerçekleştirdiği ve 
uygulama sürecine ilişkin sorunların ortaya çıkarılması ya da hâlihazırda ortaya çıkmış bir 
sorunu anlama ve çözmeye yönelik sistematik veri toplamayı ve analiz etmeyi içeren bir 
araştırma yaklaşımıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Bu araştırma yaklaşımında amaç, sa-
dece araştırılan kişilerin sahip oldukları anlamları ve davranışlarını anlamak değil aynı za-
manda değiştirmektir (Ekiz, 2003). Eylem araştırmaları 5 aşamadan oluşmaktadır. Bun-
lar 1) Problemin saptanması, 2) Verilerin toplanması ve organize edilmesi, 3) Verilerin 
çözümlenmesi, 4) Eylemin planlanması ve uygulanması ve 5) Sonuçların değerlendirilm-
esi aşamalarıdır (Ferrance, 2000, s.9).

Bu doğrultuda, Yaşam Becerilerini Geliştirme programının revize edilmesi için öncelikle 
okulda çalışan öğretmenlerden yarı yapılandırılmış görüşme formu ile görüşler alınmış 
ve değerlendirilmiş, alınan görüşler bağlamında programda uygun görülen değişiklikler 
yapılmış, program uygulandıktan sonra öğretmenlerden veri toplanmış ve toplanan ver-
iler analiz edilerek programın sonuçları değerlendirilmiştir.

Katılımcılar

Çalışmaya Kocaeli ili, Gölcük ilçesinde yer alan Barbaros İlkokulu’nda 2016 - 2017 öğrenim 
yılında öğrenim görmekte olan 4. Sınıf öğrencileri ile söz konusu öğrencilerin öğretmen-
leri katılmışlardır. Çalışmaya 4. sınıfları okutmakta olan 7 sınıf öğretmeni ve bu öğret-
menlerin sınıflarında öğrenim gören 185 4. sınıf öğrencisi katılmışlardır. 

Süreç

Araştırma sürecinin ilk aşamasında Barbaros İlkokulunda görev yapmakta olan ve dördüncü 
sınıf öğrencilerini okutan 7 sınıf öğretmeniyle ön görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşme-
ler yarı yapılandırılmış görüşme biçiminde gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlere sınıflarındaki 
öğrencilerin yaşam becerileri, öğrencilerinin yaşam becerilerini geliştirmek için yapılabi-
lecekler ve gerçekleştirilecek program açısından öğretmenlerin beklentileri ile ilgili olarak 
açık uçlu sorular sorulmuş ve elde edilen yanıtlar içerik analizi yöntemi çerçevesinde değer-
lendirilmiştir. 



110

İkinci aşamada, öğretmenlerden elde edilen görüşler çerçevesinde, 2015 – 2016 öğrenim 
yılında yine aynı okulda öğrenim görmüş 4. Sınıf öğrencilerine uygulanmış olan Yaşam 
Becerilerini Geliştirme Programı üzerinde gerekli görülen değişiklikler gerçekleştirilmiştir. 

Üçüncü aşamada, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışman-
lık Programı 4. Sınıfında öğrenim görmekte olan 14 öğrenciye, araştırmacılar tarafından 
Yaşam Becerileri Geliştirme Eğitim Programının uygulanmasına yönelik eğitim verilm-
iştir. Verilen eğitimden sonra öğrenciler Barbaros İlkokuluna giderek, 4. Sınıf öğrenciler-
ine Yaşam Becerileri Geliştirme Eğitimini uygulamışladır. Eğitim 7 şubede öğrenim görme-
kte olan öğrencilere uygulanmış ve haftada 3 ders saati olmak üzere toplam 5 hafta ve 15 
ders saati sürmüştür. 

Dördüncü aşamada, eğitim programının bitmesinden 3 hafta sonra, Yaşam Becerileri 
Geliştirme Eğitimi almış olan 4. Sınıf öğrencilerinin sınıf öğretmenlerinden, öğrencilerinin 
yaşam becerilerini değerlendirmeye yönelik bir özellik – kayıt çizelgesi doldurmaları isten-
miş ayrıca öğretmenlerle yarı yapılandırılmış biçimde bir son görüşme gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın beşinci ve son aşamasında ise elde edilen veriler doğrultusunda, Yaşam Bec-
erilerini Geliştirme Programında gerçekleştirilen revizyonun etkililiği değerlendirilmiştir. 

Veri toplama aracı

Araştırmada öğretmenlerden nitel ve nicel veriler toplanmıştır.

Nitel veriler

Öğretmenlerle ön görüşmede kullanılmak üzere yarı yapılandırılmış görüşme formu hazır-
lanmıştır. Söz konusu ön görüşmede öğretmenlere 4 temel soru sorulmuştur: Öğrencil-
ere hangi becerilerin kazandırılması gerektiği, öğretmenlerin bu becerilerin kazandırılması 
için ne gibi çalışmalar yaptıkları, öğretmenlerin sınıflarında özel gereksinimi olan çocuk-
ların olup olmadığı ve bu çocukların ne gibi sorunları olduğu, ellerinde yeterli olanak olsa 
neleri değiştirmek isteyecekleri.

Gerçekleştirilen eğitim programından sonra, eğitime katılan 4. Sınıf öğrencilerinin sınıf 
öğretmenleriyle son görüşmede kullanılmak üzere gerçekleştirilen eğitim programının et-
kililiğiyle ilgili sorular bulunduğu yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.
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Nicel veriler

Araştırmada veri toplama aracı olarak, öğrencilerin yaşam becerilerini değerlendirmeler-
ine yönelik özellik – kayıt çizelgesi kullanılmıştır. Özellik – kayıt çizelgeleri gözleme dayalı 
olarak, eğitime katılan öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından doldurulmuştur. Özellik 
– kayıt çizelgesi 20 maddeden oluşmaktadır ve “1 Her zaman geçerli”, “2 Ara sıra geçerli”,
“3 Hiçbir zaman geçerli” olmak üzere 3’lü likert tipinde hazırlanmıştır. Bu nedenle, bir
öğrencinin özellik kayıt çizelgesinden aldığı düşük puan olumlu bir durumu ifade etmek-
tedir. Özellik kayıt çizelgesinde yer alan maddeler şu şekilde sıralanmıştır:

1. Bir problemle karşılaştığında bunun farkındadır.

2. Karşılaştığı problemle ilgili çözüm önerileri/yolları üretebilir.

3. Karşılaştığı problemin kaynağını belirleyebilir.

4. Arkadaş edinme konusunda zorluk yaşar.

5. Konuşma esnasında arkadaşlarının kendisini dinleyip dinlemediklerini fark eder.

6. Özür dileme konusunda kendini rahat hisseder.

7. Arkadaşlarının/öğretmenlerinin sözünü kesmeden dinleyebilir.

8. Arkadaşları/öğretmenleri ile konuşurken göz teması kurar.

9. Küs olduğu arkadaşları ile barışmak için adım atabilir.

10. İstemediği durumlarda “hayır” diyebilir.

11. Hangi durumlarda “hayır” demesi gerektiğini bilir.

12. İnsanların ondan beklentilerinin neler olduğunu bilir.

13. Oyun oynarken kazanmak ya da eğlenmek için oynadığını bilir.

14. Haksızlığa uğradığında kendini savunabilir.

15. Arkadaşlarının başarısını takdir edebilir.

16. Herhangi bir fikir çatışması halinde ılımlı ve yapıcı olabilir.

17. Nelerden hoşlanıp hoşlanmadığını bilir.

18. Güçlü ve zayıf yanlarını bilir.

19. Duygularının farkındadır.

20. Fiziksel özelliklerinin farkındadır.
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Yirmi maddelik bu çizelgede yalnızca 4. madde olumsuz ifade içermektedir ve ters bir 
şekilde puanlanarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular

Öğretmenlerle gerçekleştirilen ön görüşmelere ilişkin bulgular:

Araştırmanın bu ilk aşamasında, Kocaeli İli Gölcük İlçesi Barbaros İlkokulunda, 4. Sınıfları 
okutmakta olan 7 sınıf öğretmeni ile yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılarak 
ön görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerden elde edilen yanıtlar içerik analizi yön-
temi ile incelenmiştir. 

Görüşmeler Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
programında öğrenim görmekte olan 4. Sınıf öğrencileri tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Öğretmenlere söz konusu ön görüşmede 4 temel soru sorulmuştur: Öğrencilere hangi 
becerilerin kazandırılması gerektiği, öğretmenlerin bu becerilerin kazandırılması için ne 
gibi çalışmalar yaptıkları, öğretmenlerin sınıflarında özel gereksinimi olan çocukların olup 
olmadığı ve bu çocukların ne gibi sorunları olduğu, ellerinde yeterli olanak olsa neleri 
değiştirmek isteyecekleri.

Öğrencilere hangi beceriler kazandırılmalı?

Görüşmeye katılan öğretmenler şu beceriler üzerinde durmuşlardır: iletişim becerileri, din-
leme becerisi, hoşgörü, problem çözme, paylaşma, kurallara uyma ve el becerisi. Bu soruya 
en fazla yanıt verilen beceri alanı iletişim becerisi olmuştur. Ancak, soruya verilen yanıtlar 
incelendiğinde, görüşmeye katılan öğretmenlerin iletişim becerisi, hoşgörü, problem çözme, 
paylaşma ve kurallara uyma becerilerinden bahsederken daha çok öğrencilerin kurallara 
uymama, saldırgan davranışlar gerçekleştirme, arkadaşlarını şikâyet etme, arkadaşlarıyla 
geçinememe gibi davranış sorunları üzerinde durdukları görülmüştür. 

Örneğin, 4A sınıfı öğretmeni “Öncelikle öğrenciler arasındaki uyum problemi, özellikle il-
etişim problemi çok zayıf. Oyun oynarken kendi aralarında çatışma durumunda direkt her şeyi 
öğretmene, bir üst mevkie ulaştırma çabasındalar”; 4D sınıfı öğretmeni “Hoşgörü diye bir şey 
yok. Hani başkası umurunda değil, kendi istekleri yerine gelsin. Böyle öğrenciler çoğunlukta.”; 
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4G sınıfı öğretmeni “Sadece genel olarak bir dinleme sıkıntısı var. Ben bunu kurallara uyma 
olarak görüyorum” şeklinde ifadelerle görüşlerini belirtmişlerdir. 

Görüşmeye katılan öğretmenlerden bir tanesi, 4C sınıfı öğretmeni ise el becerisinde sıkıntılar 
olduğunu belirtmiştir: “Örneğin çocuk cetvel kullanımını üçüncü sınıfta beceremiyor. Çünkü 
tutmayı beceremiyor. El kasları gelişmiş çocuklar aslında, orada bir sorun yok ama cetvel kul-
lanmayı pergel kullanmayı beceremiyor çocuklar”.

Öğretmenler beceri gelişimi için neler yapıyorlar?

Öğretmenlerin çoğunluğu, öğrencilerin becerilerini geliştirmek ve sorunları çözmek için 
bir şeyler yaptığını belirtmişlerdir. Yalnızca bir öğretmen ekstra bir çalışma yapmadığını, 
öğrencileri daha çok rehberlik servisine sevk etme yolunu seçtiğini belirtmiştir. 

Verilen yanıtlar incelendiğinde öğretmenlerin daha çok şu yöntemleri kullandıklarını be-
lirttiği görülmüştür: rehberlik servisiyle ortak çalışma yapmak, öğrenciyle konuşmak, 
çeşitli etkinliklerden yararlanmak, ailelerle görüşme yapmak. Örneğin, 4E sınıfı öğretmeni 
“Ben bunun için, şimdi hayat bilgisi dersi konularımızda da var. Şimdi bir sorunla karşılaştı, 
önce karşındaki kişiye sıkıntını anlatman gerek diyorum”; 4F sınıfı öğretmeni “Sürekli şeyler 
yapıyorum, etkinlikler çalışmalar yapıyorum. Herkesin kendi özelliğini ortaya çıkarabilirim 
diye resim alanında yapıyorum, sudoku yapıyorum, şiir yazdırıyorum, yazı yazdırıyorum, ak-
rostiş yaptırıyorum, müzik yaptırıyorum”; 4G sınıfı öğretmeni “…davranış değiştirmeye yöne-
lik yaptığımız etkinlikler var. Önce doğru davranışın anlatımı daha sonra canlandırmasını 
yapıyoruz” şeklinde yanıtlar vermişlerdir. 

Ayrıca görüşmeye katılan öğretmenler, genel olarak, yaptıkları çalışmaların çok etkili ol-
madığını, etkili olsa bile etkilerinin çok kalıcı olmadığını belirtmişlerdir. Buna gerekçe 
olarak da ailelerin gerekli iş birliği yapmamasını belirtmişlerdir. Örneğin 4A sınıfı öğret-
meni “Yapıyorum ama aile desteklemediği için çok da oturmuyor, sadece okul sınırları içerisinde. 
Yani çocuk, mesela hayat bilgisi dersi işliyoruz, bütün kuralları kazanımları kazandırmaya 
çalışıyorum. Çocuk cevap veriyor, oyun oynarken arkadaşımla şu paylaşımda bulunmalıyım, 
arkadaşıma zarar vermemeliyim diyor. Bahçeye çıktığı zaman çocuk bunların hiçbirini uygu-
lamıyor”; 4B sınıfı öğretmeni “Neden mi? Aileden kaynaklı olabiliyor. Problemli bir öğrencim 
var. Ruhsal anlamda travma filan yaşamış büyük ihtimal. Bazı sorunlar yaşamışlar. Veli de 
yanımızda olmuyor bu noktada”; 4C sınıfı öğretmeni “Biraz da ailenin bunlar üzerinde etkisi 
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olduğunu düşünüyorum ben. Ailelerle de konuştum bunu. Aile içinde zıtlaşmalar, kopukluk-
lar, iletişimsizlikler çocuklara da yansıyor. Bununla ilgili birkaç defa toplantı yaptım veliler-
imle. Ama başarılı olamadık” şeklinde görüş belirtmişlerdir. 

Özel gereksinimi olan çocuklar ve sorunları.

Araştırma kapsamında görüşmeye katılan öğretmenlere, sınıflarında özel gereksinimi olan 
öğrenci bulunup bulunmadığı sorulmuştur. Elde edilen yanıtlara göre araştırmaya da-
hil edilen 7 şubenin 6’sında özel gereksinimi olan öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencil-
erin sayısı 1-3 arasında değişmektedir. Özel gereksinimi olan öğrenciler Bireyselleştirilmiş 
Eğitim Programı çerçevesinde öğrenim görmektedirler. 

Öğretmenlere, sınıflarında bulunan özel gereksinimi olan çocuklarla ilgili yaşadıkları sorun-
lar sorulduğunda, öğretmenlerin çoğunluğunun aile desteğinin olmamasından yakındıkları 
görülmüştür. Örneğin 4A sınıfı öğretmeni “Siz burada ödev veriyorsunuz, çocuk tam an-
lamış oluyor, gidiyor eve bir bakıyor ortam yok. Ondan sonra zaten problemle ayyuka çık-
mış. Eve gidiyor, çantasını bırakıyor, ertesi gün yine çantasını alıp geliyor.”; 4B sınıfı öğret-
meni “Problemli öğrencinin problemli velisi vardır. Yani sorun annededir zaten” şeklinde 
görüş belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenler, bu öğrencilerin davranış sorunları gösterdikler-
ini de vurgulamışlardır. Örneğin 4D sınıfı öğretmeni “Bir tane öğrencim var. Sınıfın altını 
üstüne getiriyor. Ben oturtuyorum yerine, arkamı dönüyorum sınıfın başka köşesine gitmiş…
Çok hareketli. Çocuklara tükürüyor, el ayak hareketleri falan”; 4G sınıfı öğretmeni “Evet bir 
tane öğrencimiz var. Davranış bozukluğu var bu öğrencimizde. Dağınık, düzensiz ve dikkat 
eksikliği de var” şeklinde ifadelerde bulunmuşlardır. 

Öğretmenler neleri değiştirmek isterdi?

Ön görüşme sırasında, görüşmeye katılan öğretmenlere “Ellerinde olanak olsa neleri 
değiştirmek isteyecekleri” şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Öğretmenlerin yanıtları oldukça 
farklı olmuştur. 2 öğretmen uyum sorunlarını değiştirmek isterdim şeklinde yanıt verirken 
diğer öğretmenler iletişim sorunlarını ortadan kaldırmayı, yeteneklerini geliştirmeyi, okulun 
fiziksel yapısını büyük ölçüde değiştirmeyi, öğrencilerin yazılarını düzeltmeyi, fiziksel istis-
marı ortadan kaldırmayı ve iyi bir okuyucu olmalarını sağlamayı istediklerini belirtmişlerdir. 

Örneğin 4B sınıfı öğretmeni “Ben, kendi yeteneklerinin farkına varmasını, bu yetenekleri 
ile mutlu olmasını, yeteneklerini ortaya koymasını, yararlı – ailelerine, topluma – insanlar 
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olmalarını isterdim”; 4C sınıfı öğretmeni “Valla ben okulu kökten değiştirirdim. Benim oku-
lumda en az 10 tane ayrı salon olması gerekir. Çocukların el becerilerinden tutun da müziğiyle 
işte, tüm her şey ayrı sınıfta olacak ve becerilere göre çocukları eğitecek, çalışacağım. Bir şeyler 
yaparak öğrenmelerini istiyorum”; 4F sınıfı öğretmeni “Ben en çok şunu isterdim. Öyle çok 
fazla olanağa da ihtiyacım yok. Şimdi de yapıyoruz zaten. İyi bir okuyucu olmalarını ister-
dim. Bir de bu sınıfta üstünde durduğumuz şeylerden biri de dürüstlük. Bunu bir üst seviyeye 
çıkarmalarını isterdim”; 4G sınıfı öğretmeni “Kurallara uyma ve saldırganlık konusunda on-
ları geliştirmek isterdim. Kurallara uyma davranışlarını en üst düzeye çıkarmayı, saldırgan-
lık davranışlarını da en alt düzeye indirmek isterdim. Birçok yöntem kullanmamıza rağmen 
aşırı şımartılmışlığın da etkisi ile bu davranışlar sönmüyor” şeklinde görüş belirtmişlerdir. 

Öğretmenlerin yanıtlarına genel olarak bakıldığında, öğretmenlerin sıklıkla öğrencilerin 
davranış sorunlarından şikayetçi oldukları, öğrencilerin sorunlarının kaynağı noktasında 
genel olarak aileyi işaret ettikleri görülmektedir. Bu doğrultuda, öğretmenlerin gerçekleştir-
ilecek eğitim programından beklentileri daha çok öğrencilerin iletişim ve uyum becerileri 
doğrultusunda olduğu söylenebilir. 

Eğitim Programının revizyonu

Öğretmenlerle yapılan ön görüşmesinden sonra, öğretmenlerin geliştirilmesini beklediği 
özellikler dikkate alınarak programın yaşantıya dayalı, grup rehberliği ilkelerine uygun 
olarak yeniden tasarlanmasına başlanmıştır. Çalışmada görevli öğretim üyeleri tarafından 
kişiler arası ilişki ve etkili İletişim, empati ve kendini tanıma (özfarkındalık), karar verme 
ve problem çözme, duygularla başa çıkma ve hayır diyebilme ve özgüven becerilerine yöne-
lik 80 dakika süreli (2 ders saati, teneffüs saatlerinde çalışmaya ara verilmiştir) grup eğitim 
programları araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. Oturumların başlangıcında, ısınma 
çalışmaları ardından kazanımlara uygun etkinlikler hazırlanmış ve oturumun sonunda 
değerlendirme çalışmaları planlanmıştır.

Öğrencilerin kişiler arası ilişki ve etkili İletişim becerilerini desteklemek için etkinlikler 
yeniden planlanmış ve etkinliklerin kazanımları; 

1. Kendisini sözlü olarak etkili ifade eder.
2. Dinlemenin önemini anlar.
3. İletişim sürecinde kullandığı dinleme biçiminin farkına varır.
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4. Etkili dinlemenin nasıl olacağını öğrenir.

5. Etkili iletişimde kendini ifade etmenin önemini cümle içinde kullanır.

6. İletişim engellerinin farkına varır.

7. İletişim engellerinin olumsuz etkisini ifade eder.

8. İletişim engellerinin iletişimi olumsuz etkileyeceğini söyler.

9. Olumlu iletişim kurma yöntemleri hakkında fikir sahibi olur.

olarak belirlenmiştir.

Öğrencilerin empati ve kendini tanıma (özfarkındalık) becerilerini desteklemek için etkin-
likler yeniden planlanmış ve etkinliklerin kazanımları;

1. Kendi özelliklerini fark eder.

2. Arkadaşlarının özelliklerini fark eder.

3. Arkadaşlarının kendisi hakkındaki düşüncelerini fark eder.

4. Duygularını ifade eder.

5. Empatinin önemini kavrar.

olarak belirlenmiştir.

Öğrencilerin özgüven becerilerini desteklemek için etkinlikler yeniden planlanmış ve et-
kinliklerin kazanımları;

1. Bireysel özelliklerini kabul eder.

2. Değerli olduğunu bilir.

3. Kendinin önemli olduğunu bilir.

4. Empatinin önemini kavrar.

5. Kendini empatik olarak ifade eder.

6. Grup içinde kendinİ etkili bir şekilde ifade eder.

olarak belirlenmiştir.

Öğrencilerin karar verme ve problem çözme becerilerini desteklemek için etkinlikler yeniden 
planlanmış ve etkinliklerin kazanımları;
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1. Karar vermenin önemini kavrar.

2. Karar verirken seçenekleri gözden geçirir.

3. Problem çözme sürecini anlar.

4. Karşılaştığı problemlerin etkili çözüm yollarını araştırır.

5. Problem çözümünde yaratıcı çözüm yollarını kavrar.

6. Problem çözme becerisini sosyal yaşamda kullanır.

7. Alay etme davranışıyla karşı karşıya kaldığında nasıl baş edebileceğini öğrenir.

olarak belirlenmiştir.

Öğrencilerin duygularla başa çıkma ve hayır deme becerilerini desteklemek için etkinlikler 
yeniden planlanmış ve etkinliklerin kazanımları;

1. Duyguların davranışları nasıl etkilediğinin farkına varır.

2. Duygusuna uygun bir şekilde tepki verir.

3. Kişisel sınırların önemini kavrar

4. Hayır diyebilmenin önemini anlar.

5. İstemediği durumla karşılaştığında hayır diyebileceğini bilir.

6. Hangi durumlarda hayır diyebileceğini kavrar.

olarak belirlenmiştir.

Programın Uygulamaya Hazır Hale Getirilmesi

Bu projede uygulayıcı olarak, PDR lisans programının içerisinde terapötik beceriler konu-
sunda eğitim almış, psikolojik danışma ilke ve tekniklerini öğrenmiş, grupla psikolojik 
danışma sürecinin kuramsal bilgilerini edinmiş ve en az bir grup yaşantısı geçirmiş PDR 4. 
sınıf öğrencileri uygulayıcı olarak görev almıştır. Revize edilen program, PDR 4. sınıfa devam 
eden ve çalışmada lider olarak görev alacak psikolojik danışman adaylarına, araştırmacılar 
tarafından uygulanmıştır. Uygulama sonunda; program hakkında, kazanımlar, etkinlikler 
ve değerlendirme süreçleriyle ilgili görüşler derlenerek programın son haline ulaşılmıştır.
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Yaşam Becerileri Geliştirme Eğitimi Programının Etkililiğine Yönelik 
Bulgular

Özellik – Faktör Çizelgelerinin Değerlendirilmesi

Yaşam Becerileri Geliştirme Eğitimi Programı, öğretmen görüşleri doğrultusunda revize 
edildikten sonra uygulama aşamasına geçilmiştir. Programın uygulanmasından önce ve 
sonra, sınıf öğretmenlerine 20 maddeden oluşan özellik – faktör çizelgesi verilmiş ve öğren-
cilerini buradaki özellikler doğrultusunda değerlendirmeleri istenmiştir. Elde edilen veriler 
üzerinden ilişkili örneklemler için t-testi uygulanmış ve sonuçlar Tablo – 1’de sunulmuştur.

Tablo – 1: Ön test ve son test arasındaki farka ilişkin t-testi sonuçları

Test N X S SD t p

Ön test 185 31,44 6,18
184 -9,582 .000

Son test 185 27,46 7,49

Tablo – 1’de yer alan bulgular incelendiğinde, öğretmenlerin öğrencilerinin yaşam becer-
ilerini değerlendirirken kullandıkları ortalama puanlar ön test ile son test arasında anlamlı 
bir şekilde farklılaşmaktadır (t= -9,582; p<0,001). Özellik – faktör çizelgesinde yer alan 
ifadeler olumlu ifadelerdir. Her bir ifadeye verilen 1 puan o özelliğin her zaman göster-
ildiği, 2 puan ara sıra gösterildiği, 3 puan ise hiç gösterilmediği anlamına gelmektedir. 
Bu nedenle ortalamalarda gözlenen bu anlamlı düşüş, öğrencilerin söz konusu özellikler 
bakımından olumlu yönde bir gelişme gösterdiğini belirtmektedir. Bu nedenle, uygula-
nan eğitim programının, öğretmenlerin bakış açısına göre, öğrencilerin yaşam beceriler-
inin geliştirilmesinde etkili olduğu söylenebilir. 

Uygulama Sonrası Öğretmen Görüşleri

Gerçekleştirilen eğitim programından 4 hafta sonra, eğitime katılan 4. Sınıf öğrencilerinin 
sınıf öğretmenleriyle son görüşme yapılmış ve görüşmeye katılan öğretmenlere gerçekleştir-
ilen eğitim programının etkililiğiyle ilgili sorular sorulmuştur. 

Gerçekleştirilen içerik analizine göre öğretmenlerin çoğunluğu çalışmadan memnun old-
uklarını, öğrencilerin de çalışmadan memnun olduğunu gözlediklerini, çalışmanın etkili 
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olduğunu belirtmişlerdir. Örneğin, 4A sınıfı öğretmeni “…çocuklar eğlenerek geldiler, çok 
memnun geldiler. Her sizden laf açıldığında keşke tekrar gelseler, keşke yıl boyu devam etse ded-
iler. Etkinliklerinizin oyun odaklı olması, fark etmeden bir şeyler öğretmenin olması çok güzel, 
mutlaka katkıları olmuştur. Ben memnun kaldım”; 4B sınıfı öğretmeni “Programın etkili 
olduğunu düşünüyorum. Öğrenciler çok istekli bir şekilde cuma gününü bekliyorlardı. Heye-
canlılardı. Öğrencilerin memnun olduğunu görüyorum”; 4E sınıfı öğretmeni “Çocuklar çok 
memnun kaldılar onu söyleyebilirim. Hani sizinle birlikte çalışmaktan kesinlikle negatif bir 
tutum içinde değil. Hatta siz giderken ayrılırken siz de bunu yaşamışsınızdır. O açıdan ben 
mutlu oldum”; 4F sınıfı öğretmeni “Olumlu etki etti aslında. Öğrenciler sizleri çok sevdiler. 
Hatta perşembe günlerini sabırsızlıkla beklediler. Güzel etkiler gördüm diyebilirim yani” şek-
linde görüş belirtmişlerdir. 

Görüşmeye katılan öğretmenlere öğrencilerde ne gibi değişiklikler gözledikleri sorulduğunda 
en fazla alınan yanıt iletişim becerileriyle ilgili olmuştur. Bunun dışında öğrencilerin şikâyet 
etme davranışında azalma, söz alma konusunda kurallara uyma, hayır deme davranışında 
olumlu yönde gelişmeler, bazı davranış sorunlarında ve agresif davranışlarda azalma ve öz 
güven artışı öğretmenlerin öğrencilerinde gözledikleri değişimler arasında yer almaktadır. 
2 öğretmen de öğrencilerde belirgin bir değişim olmadığını belirtmiştir. 

Örneğin, 4A sınıfı öğretmeni “Bana daha rahat gelip gidiyorlar, anlamadıkları ya da haksı-
zlığa uğradıklarını hissettikleri zaman gelip kendilerini daha rahat gelip kendilerini daha ra-
hat ifade edebiliyorlar. Başta bana gelmiyorlardı, daha çok veli görüşmesi yapıyordum. Şimdi 
çocuklar sorunlarını kendileri söyleyebiliyorlar ve sorunları kendi aramızda çözüyoruz. Ben 
böyle bir değişiklik fark ettim”; 4C sınıfı öğretmeni “Etkinlikler sonrasında birbirlerini din-
leme konusunda daha dikkatli olduklarını gördüm. Artık birbirlerini kırmadan istek ve şikay-
etlerini bildirebiliyorlar. Böyle bir değişim gözlemledim. Söz alma konusunda, iletişim konu-
sunda ve grupla çalışma konusunda sıkıntılar vardı. Bunlarda iyileşmeler oldu ve ben de olumlu 
değişiklikler izledim.” 4G sınıfı öğretmeni “Kendilerinde bir özgüveni ifade etmede daha ak-
tif oldular, bu kesin yani. İfade etmede, konulara katılmada. Orda sürekli etkinlik yapıldığı 
için sınıfta da hareketliydiler” şeklinde görüş belirtmişlerdir. 

Öğretmenlerle gerçekleştirilen son görüşmede öğretmenlere, yapılan çalışmayla ilgili olum-
suz düşünceleri ve önerileri sorulduğunda 7 öğretmenden 5’i eğitim süresinin kısa old-
uğunu, daha uzun süreli çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtmiş, diğer öğretmenler bu 
konuda herhangi bir görüş belirtmemişlerdir. Örneğin 4A sınıfı öğretmeni “Her kazanım 
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için bir hafta az geliyor. Sizin de süreniz de kısa, 3 saat bizim açımızdan çok gibi gözükse de 
oyunla geçen etkinliklerde sürenin daha uzun olması gerekiyor”; 4F sınıfı öğretmeni “Yani 
ben açıkçası zaman konusunda yeterli bulmadım. Keşke beş hafta değil de bir dönem boyunca 
gelebilseydiniz. O zaman daha etkili olurdu diye düşünüyorum. Çocuklar öğrendiklerini daha 
iyi uygularlardı” şeklinde görüş belirtmişlerdir. 

Sonuç ve Tartışma

Bu çalışmada, daha önceden araştırmacılar tarafından geliştirilen yaşam becerileri pro-
gramı, eylem araştırması yöntemiyle revize edilerek ilkokul öğrencilerine uygulanmıştır. 
Eğitim bugün öğrenciyi hayal kırıklığı, endişe ve depresyon ile mücadele etmeye hazırlay-
amamaktadır. Öğretmenler, veliler ve dolayısıyla öğrenciler üzerinde başarı ve performans 
kaygısının oldukça fazla olduğu gözlenmektedir. Özellikle ergenlik yıllarında gençlerin 
başetme becerilerinin yetersiz olması onlarda kimi riskli davranışları ortaya çıkarabilmek-
tedir (Gander ve Gardiner, 2010). 

Yaşam becerisi geliştirme çalışmalarının genellikle ergenlik dönemindeki bireyler için hazır-
landığı görülmektedir (Mofrad, 2013; Güvenç ve Aktaş, 2006; Sefer ve Akfırat, 2009). An-
cak yaşam becerisi olarak adlandırılan becerilerin geliştirilmesi için daha erken yaşta başlanıl-
ması gerektiği yönünde öneriler de bulunmaktadır (Neumann, 2015). Havighurst’e (1972) 
göre, okul çocukları üç özgül alanda büyürler. Önce, karmaşık kavramları, sembolizm ve 
mantıksal düşünme üzerindeki vurgusu ile bilişsel olarak yetişkinin iletişim çevresine gir-
erler. Sonra, toplumsal olarak ev ve aile ortamının dışına çıkar ve yaşıt grubuna girerler. 
Son olarak, okul çocukları, gelişmiş sinir-kas becerileri ve yetenekleri gerektiren oyunlar 
oynayarak ve spor yaparak fiziksel olarak gelişirler. Çocuklar büyüdükçe, bireysel olarak, 
bu alanların her birinde kendi biricik üsluplarını ve işleyiş düzeylerini oluştururlar (akt. 
Gander ve Gardiner, 2010). Dreher & Dreher (1985), çocukluktan ergenliğe geçişteki 
gelişim görevlerini 80’li yılların gereksinimlerine göre yeniden düzenlemiş ve çocukluktan 
ergenliğe geçişte gelişim görevlerinin ardışıklığına dikkat çekmiştir. 

Bu çalışma çerçevesinde öğretmenlerle yapılan görüşmelerde öğrencilerinin iletişim becerisi, 
hoşgörü, problem çözme, paylaşma ve kurallara uyma becerilerinden bahsederken daha çok 
öğrencilerin kurallara uymama, saldırgan davranışlar gerçekleştirme, arkadaşlarını şikâyet 
etme, arkadaşlarıyla geçinememe gibi davranış sorunları üzerinde durdukları görülmüştür. 
Öğretmenlerin eğitim programlarının kazanımlarını gerçekleştirirlerken eksikliğini hissettikleri 
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beceriler bir bakıma yaşam becerilerinin içeriğiyle parelellik göstermektedir. Yaşam bec-
erileri, insanların bilinçli kararlar almalarını, sorunları çözmelerini, eleştirel ve yaratıcı 
düşünmelerini, etkili iletişim kurmalarını, sağlıklı ilişkiler kurmalarını, başkalarıyla em-
pati kurmalarını ve hayatlarını sağlıklı ve üretken bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan 
psikososyal yetkinlikleri ve kişilerarası becerileri içerir (Nivedita ve Singh, 2016). Bu bec-
erilerin okul eğitim programları aracığı ile kazandırılması beklenmesine karşın sözü edilen 
beceriler öğrenim sürelerinde kazandırılamamaktadır. Bu nedenle gelecek yaşamlarında 
etkili bireyler olabilmeleri amacıyla, bu çalışmada yaşam becerileri programı daha erken 
yaştaki (ilkokul 4. sınıfta) bireyler için hazırlanmıştır.

Öğretmenlerin gereksinimlerinden hareketle daha önceden hazırlanmış olan yaşam bec-
erileri programında revizyona gidilmiş ve program yeniden düzenlenmiştir. Program, bu 
çalışmada uygulayıcı olarak görev alan PDR lisans programı son sınıfına devam eden 
öğrencilere tanıtılarak, uygulama eğitimi verilmiştir. Öğretmenlere, uygulamadan önce 
ve sonra çalışmanın kazanımlarından hareketle hazırlanan özellik kayıt formu verilerek 
sonuçlar değerlendirilmiştir. Özellik kayıt formunun ön ve son uygulamaları arasında an-
lamlı düzeyde fark bulunmuştur.

Ayrıca uygulamadan sonra öğretmenlere öğrencilerde ne gibi değişiklikler gözledikleri sor-
ulduğunda en fazla alınan yanıt iletişim becerileriyle ilgili olmuştur. Bunun dışında öğren-
cilerin şikâyet etme davranışında azalma, söz alma konusunda kurallara uyma, hayır deme 
davranışında olumlu yönde gelişmeler, bazı davranış sorunlarında ve agresif davranışlarda 
azalma ve öz güven artışı öğretmenlerin öğrencilerinde gözledikleri değişimler arasında 
yer almaktadır. 2 öğretmen de öğrencilerde belirgin bir değişim olmadığını belirtmiştir.

Alan yazında yaşam becerileri eğitiminin etkisi ile ilgili araştırmalarda farklı sonuçlar or-
taya çıkmıştır. Gazioğlu ve Canel ‘in (2015) aktardığına göre, bazı araştırmalar (Luna-Ad-
ame ve ark., 2013; Mandel, Bialous ve Glantz, 2006) önleyici etkisinin olmadığını be-
lirtirken bazı araştırmalar (Errecart ve ark., 1991; Perry & Kelder, 1992; Botvin ve ark., 
2003; Griffin, Botvin, Nichols ve Doyle, 2003 gibi) ise olumlu etkisi olduğunu ortaya 
koymuştur. Yine yapılan izleme çalışmalarında eğitimlerin uzun süreli etkilerinin olduğunu 
da bazı araştırma (Botvin, Baker, Filazzola ve Botvin., 1990; Botvin, Baker, Dusenbury, 
Tortu, ve Botvin, 1990; Botvin, 2000) sonuçları göstermiştir. Sigara ve madde kötüye kul-
lanımı gibi sağlık davranışları üzerinde evde ve okulda yapılan değişiklikler (Alpert-Gillis, 
Pedro-Carroll ve Cowan, 1989), sosyal yeterliliğin artması ve psikopatolojinin azalması 
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gibi önemli olumlu etkiler ortaya çıkmıştır (Bottvin & Griffin, 2005, Elias, Bruene-But-
ler, Blum, & Schuyler, 2000).

Şentürk Aydın ve Nazlı (2014), ilkokul 4. ve 5. sınıfa devam eden boşanmış aile çocuk-
larına yönelik hazırladıkları yaşam becerileri eğitim programının öğrencilerin uyum düzey-
lerine etkisini araştırmışlardır. Geliştirdikleri programın, öğrencilerin çatışma ve kötü uyum 
düzeylerini azaltmaya yönelik olumlu bir etkisinin olmadığını, sosyal destek düzeyler-
ini artırmadığını, öte yandan çocukların depresyon ve kaygı düzeylerini azaltmaya yöne-
lik olumlu bir etkisinin olduğunu ve bu etkinin izleme testi süresince de devam etmekte 
olduğunu, ayrıca programın boşanmaya uyum düzeylerini arttırmaya yönelik de olumlu 
bir katkısının olduğu ve bu katkının izleme testi süresince de devam etmekte olduğunu 
bulmuşlardır. Türkiye’de yapılan kimi araştırmalar da yaşam becerileri olarak adlandırıl-
masa da, yaşam becerileri içerisinde kabul edilen problem çözme (Totan ve Kabasakal, 
2014), empati (Yüksel, 2004) becerilerinin geliştirilmesi için hazırlanan programların et-
kili olduğunu bulmuşlardır. Kolburan ve Tosun (2011) yayımladıkları makalede bir özel 
okulda uygulanan yaşam becerileri programını model olarak önermiş ve olumlu sonuçlar 
gözlendiğini belirtmişlerdir. 

Bu çalışmada elde edilen nicel ve nitel veriler birlikte değerlendirildiğinde, öğretmenlerin 
öğrencileri için geliştirilmesini istedikleri becerilere uygun olarak hazırlanmış Yaşam Bec-
erisi Geliştirme Eğitim programının etkili olduğu görülmektedir. Öğretmenler ve öğren-
ciler çalışmadan büyük ölçüde memnun kalmışlar ve öğrenciler kazanım elde etmişlerdir. 
Özellikle öğrencilerin iletişim ve kendini ifade becerilerinde olumlu yönde bir değişim ol-
muş, davranış sorunlarından belirli ölçüde azalma meydana geldiği bildirilmiştir. Öğret-
menler, eğitim için ayrılan sürenin yetersiz olduğunu bildirmişler, sürenin artırılması gerek-
tiğini önermişlerdir. 
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Abstract

Attention deficit disorder with hyperactivity (ADHD) is defined as a disorder characterised with hype-
ractivity, short attention period and impulsivity which begins in pre-school children and can continue 
in adulthood. Although it is one of the most frequently witnessed psychiatric disorders in children, if 
it is not treated it can negatively affect the psychological, social development and education life of the 
child. Among diagnosis criteria, symptoms have to be seen before the age of 3 and these symptoms have 
to be witnessed at least in two places (i.e. school, home). For this reason, they frequently receive nega-
tive feedback from their environment and are seen as problematic children by their environment, as a 
result of which their self-confidence decreases. It is witnessed that most studies on ADHD children are 
in the field of psychiatry. However, ADHD individuals need special education support although they 
receive education at fundamental education institutions. The nature of the disease causes these children 
to display behaviours which disarray the general order of the class. They are having important diffi-
culties in their relations with teachers and classmates. It is reported that teachers who work especially 
with children with high impulsivity and hyperactivity are having problems in classroom management. 
In addition to the foregoing, a disease which begins with early childhood has quite a lot of negative 
impacts on the family. Several studies have shown that the families of individuals with special needs 
suffer from very high level of exhaustion, depression and anxiety. Parents are having children with 
some expectations. This is expecting a child who shows normal development. However, when the child 
is one who has special needs, the family enters the process of mourning. Several parents report that they 
cannot receive the required psychological support and that the psychological problems that follow are 
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very common. Injuries of ADHD children due to hyperactivity and impulsiveness causes parents to be 
feel more anxious and exhausted. Despite the willingness to cooperate with the school, due to complaints 
from the school about behavioural problems, parents feel lonely. Under the light of this information, 
the paper examined the problems experienced by families with ADHD children and the importance of 
special education support. 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Aileiçi Sorunlar ve 
Özel Eğitim Desteği

Aile, günümüzde toplum için en önemli temeli oluşturan sosyal bir kurumdur. Günümüz 
içinde aile kurmak, insanların mutlu olmasındaki en önemli olaylardan birisidir. Kurulan 
ailede, bir süre sonra çocuk sahibi olması ise o ailedeki ilişki değişikliklerine ve yenilik-
lere sebebiyet vermektedir (Gutman, 2002). Bir ailenin topluma sağladığı en önemli de-
ğer, o ailenin yetiştirdiği ve toplumun ilerlemesini sağlamak amacıyla kazandırdığı sağlıklı 
ve bilgili çocuklarıdır.Fakat herhangi bir yetersizlikten etkilenmiş çocuğa sahip olan aileler 
toplum için değerlendirildiklerinde, toplum için değersiz olduklarını aynı zamanda sadece 
toplum için değil kendilerini de değersiz görmektedirler (Ardıç, 2013).

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), çocuklarda okul öncesi dönemden 
başlayıp yetişkinliğe kadar devam edebilen kısa sürede dikkat dağınıklığı, aşırı hareketli-
lik ve dürtüsellikle karakterize edilen bir bozuklukluk olarak tanımlanmaktadır. Bu bo-
zukluk en çok çocuklarda gözlemlenen bir psikiyatrik bozukluk olmakla birlikte önlem 
alınmadığı durumlarda çocukların geleceğini yani tüm eğitim hayatını ve ruhsal ve sosyal 
gelişimini olumsuz yönde etkileyecektir (Doğangün ve Yavuz, 2011). Belirtilerin 3 yaşın-
dan önce başlaması ve ev ve okul gibi en az iki yerde gözlenmesi tanı kriterleri arasında-
dır.DEHB’li çocuklarla ilişki kurmak hem aile hem de akranları için zor olabilmektedir. 
Bundan dolayı çevrelerinden sürekli olarak olumsuz geribildirim almakta, çervelerince 
problemli çocuklar olarak görülmekte ve buna bağlı olarak da kendilerine güvenleri azal-
maktadır (Öner ve Aysev, 2007).

DEHB ve Aile

DEHB, anne ve babaların olumsuz davranışlarından kaynaklanmamaktadır. Fakat anne 
babaların sergilediği olumsuz davranışlar DEHB ile birleştiğinde çocuklarda davranış bo-
zukluğu,ailesine ve çevresinekarşı gelme bozukluğu, öğrenme güçlüğü, tik bozukluğu, 
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kaygı ve depresyon, iki uçlu duygulanım bozukluğu gibi kötü bozuklukların ortaya çık-
masına neden olabilmektedir. Normal gelişim gösteren çocukların yetiştirilmesinde de bir-
çok zorluklarla karşılaşılmaktadır.Sürekli yerinde duramayan, hareket içinde olan ve aynı 
zamanda yönergelere uymayan çocukların yetiştirilmesinde anne ve babaların olumlu tu-
tum sergilemeleri ve göstermeleri için daha fazla çaba göstermeleri gerekmektedir. Ancak 
çocuk yetiştirilirken hata yapmamak mümkün değildir.Çocuk yetiştirilirken alınan karar-
larda oluşan tutarsız davranışlar ve bu davranışlar sonucunda ortaya çıkan çatışma, evli-
liğinde sorunlarla karşılaşmasına neden olabilmektedir (Özdoğan, Ak ve Soytürk, 2005).

Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’de çocukların DEHB sorununa karşı anneler, babalara 
göre daha ilgili olduğu ve daha iyi başa çıktığı görülmüştür. Bu kapsamda annelerin ço-
cuklarının DEHB sorununa karşı daha fazla çaba harcadığı için yoruldukları ve babala-
rın da sorunlardan uzak kalmaları için evden kaçtığı görülmüştür. Ayrıca çocukların bazı 
davranışlarında anneler kontrolü sağlayamayıp toplum tarafından yeterli görülmeyip sos-
yal baskı altında kalmaktadır.Bu durum ise annenin ruhsal sağlığına zarar vermekte ve bu 
ailelerde daha fazla ruhsal hastalık görüldüğü bilinmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda 
DEHB sorunu olan çocukların annelerinde, depresyon sıklığının %25 olduğu görülmek-
tedir (Aydın ve Ercan, 2005).

Aslında çocuk yetiştirmekte olan tüm aileler çocuklarının gelişim sürecinde pek çok olumlu 
duygunun yanı sıra endişe ,kaygı, korku, panik, yorgunluk ve öfke hissetmektedirler. Fa-
kat çocukları DEHB olan aileler bu duyguları çok daha yoğun yaşamaktadırlar (Sürücü, 
2003). DEHB olan çocuklara sahip olan pek çok aile bu bozukluğun ne olduğunu bil-
mediği için çocukları ile savaş içine (Şenol, İşeri ve Koçkar, 2005).

Yapılan araştırmalara göre DEHB çocukları ile ailelerinin stres düzeyleri doğrudan ilişkili 
olup stres düzeyi çocukların davranış bozukluğu şiddetine bağlıdır. McLaughlin ve Har-
rison (2006) yaptıkları bir araştırmada, anne ve babaların davranışlarının olumsuz olması 
ve yeterlilik duygusu çocukların yıkıcı davranışlarının şiddetine bağlıdır. Ayrıca normal 
gelişimi olan çocukların ailelerin stresi, DEHB’li çocukların ailelerinin stres düzeylerine 
göre daha düşük olduğu belirtilmektedir (Durukan, Erdem, Tufan, Cöngöloğlu, Yorbık 
ve Türkbay, 2008; Johnston ve Mash, 2001).

Çocuklar, normal fiziksel ve zihinsel gelişime sahip olmalarına rağmen, anne ve babalar 
çocukların davranışlarını kontrol etmekte güçlük çekmekte ve stres altında kalmaktadırlar. 
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Stres, organizmanın dengesini bozan uyaranlar olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca kişinin-
kapasitesini azaltan, iyi halini tehlikeye sokan, zorlayıcı durumlar olarak da tanımlanabil-
mektedir. Stresin en genel tanım ise; organizmanın ruhsal ve fiziksel sınırlarının zorlanması 
ve tehdit edilmesi ile birlikte ortaya çıkan; baskı, çevresel gerilimler ve zorlanmalara karşı 
insan bedeninin verdiği fiziksel, ruhsal ve heyecansal tepkilerdir (Kalkan ve Koç, 2008).

Birey stresli durumlarla karşı karşıya kaldığı zaman, çevre ile uyumunda sorunlar ortaya 
çıkmaktadır. DEHB olan çocuklarda görülen; ödevleri kaybetme veya unutma, okuldaki 
çalışmalarına odaklanamama gibi dikkat sorunları, yönergeleri takip etmede güçlük, arka-
daş ilişkilerinde yaşanabilecek davranış sorunları ve yaralanmalarla sonuçlanabilecek dür-
tüsellik durumları gibi sorunlar ailelerinde stres kaynağı oluşturabilmektedir (McCleary, 
2002). Bunlar gibi karşı karşıya kalınan durumlarda, bireyin çevre ile uyumu tehlikeye 
düşmektedir (Terzi ve Çankaya, 2006).

Alanyazın taramaları, çocuklardaki davranış bozukluğunun şiddetinin, stresli durumlar 
için önemli bir etken olduğunu göstermektedir. Normal gelişim gösteren çocukların aile-
lerine göreDEHB’li çocukların ailelerinin stres düzeyleridaha yüksektir (McCleary, 2002). 
Xiang, Luk ve Lai (2009) tarafından yapılan araştırmada, normal gelişim gösteren çocuk-
ların ailelerine göre DEHB olan çocukların ailelerinin yaşam kalitelerinin psikolojik, sos-
yal, fiziksel ve çevresel alanda, daha düşük düzeyde olduğu bulunmuştur. Ayrıca, yapılan 
bir çok çalışmada DEHB olan çocukların ailelerinin stres düzeylerini araştırıldığında, an-
nelerin üzerine odaklanılmaktadır. DEHB’li çocukların annelerinin yıllara göre psikolo-
jik olarak, normal gelişim sergileyen çocukların annelerine göre daha çok etkilendiği gö-
rülmektedir (Fischer, 1990).

Kozloff (1984), yetersizliği olan çocuğa sahip ailelerin,diğer insanların onlara karşı verdik-
leri tepkilerden dolayı toplumdaki yerlerinin ve sosyal değerlerinin azaldığını hissedebile-
ceklerini belirtmiştir.Bu durum, aileyi oluşturan bireylerin kendilerine yönelik algılarının 
temelini oluşturan bilgilerin yetersizliğindenkaynaklanabilmekte ve bununla birlikte, kül-
türel ve sosyal değişkenlerle de ilişkili olabilmektedir. Ancak ülkemizde ailelerin tanı son-
rası yetersizliğe yönelik doğru bilgilere ulaşmasını sağlayacak kaynaklar sınırlıdır. Bu du-
ruma ek olarak, özel eğitim ve ilişkili alanyazında yetersizliğin tanılanma sürecinin aileler 
ve aileyi oluşturan bireyler için, özellikle anneler için, önemli bir stres, depresyon ve kaygı 
kaynağı olduğu söylenebilir.
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Diğer yetersizlik türlerinde olduğu gibi çocuklarına DEHB tanısı ilk konulduğunda an-
nelerin ilk tepkisinin üzüntü, şok, şaşkınlık, korku, kaygı, yalıtılmışlık, kızgınlık, hissiz-
lik ve hüzün duygularının bir birleşimi olduğu da ifade edilmektedir (Siegel, 1997: 745-
766; Sullivan, 1997). Tanılama sürecinin ardından ailenin ne yapacağına, bu sorunla nasıl 
başa çıkacağına yönelik formal ve informal sosyal destek kaynakları çoğu zaman yeterli 
düzeyde değildir. Aynı zamanda ailenin sorumluluklarının ve aile içi rollerin değişmesi, 
yeni tanı almış çocukları için neleryapabileceklerine yönelik bilgi eksikliği aile için önemli 
stres kaynakları haline gelebilmektedir.

DEHB ve Olumsuz Etkileri

DEHB’nin çocuklar üzerinde olduğu kadar, çocukların bakımından sorumlu, aile ve sos-
yal çevre üzerinde de etkileri görülmektedir. Bu bozukluk, genellikle çocukluk dönemde 
teşhis edilmekte ve aileler için yönetim problemlerine sebep olmaktadır. DEHB, semp-
tomlarla birlikte, sosyal ilişkilerde olumsuz etkiler, öz denetim ve kurallara uymada so-
runlargörülmektedir ve bunların etkisi ile aile ve çocuk arasındaki ilişkilerde de belirgin 
etkilergörülmektedir (Baldwin, Brown ve Milan, 1995). DEHB’li çocuğa sahip olan ebe-
veynlerin bakım sorumluluğu, normal gelişimi olan çocukların ebeveynlerin bakım so-
rumluluğuna göre daha fazla artmaktadır.

DEHB tanısı çocuğun gelişim düzeyini, yaşantı şeklini, kişiler arası kurmuş olduğu etki-
leşim ve ilişkilerini, okul yaşamındaki başarısını olumsuz etkilemektedir (Özcan, 2002). 
Ergenlik döneminde, çocukluk çağında DEHB anamnezi bulunan olgular, kontrol grup-
larına kıyasla daha yüksek davranış bozukluğu göstermekte, madde kullanım oranlarına 
ve okuma, matematik başarısı, sınıfta kalma dâhil olmak üzere akademik işlevlerde daha 
büyük bozulmaya, ebeveynler, kardeşler, yaşıtları ile daha fazla soruna sahiptirler. DEHB 
gösteren bir birey, normal gelişim gösteren bireylere göre daha fazla intihar girişimi, kaza 
gösterme olasılığı, trafik kazası yapma, suç işleme eğilimi, hapse girme durumu, sigara, al-
kol ve madde kullanma riskleri olduğu için ortalama yaşama sürelerinin kısa olduğu be-
lirlenmiştir (Erdinçler, 2012). Bunun dışında bu bireylerde gözlenen ani duygu durum 
değişiklikleri, öfkelerini kontrol etmede güçlük yaşamaları, dürtüselliğin yaratmış olduğu 
etkiyle karşılaştıkları durumlar karşısında düşünmeden eyleme geçmeleri ve aynı hataları 
tekrarlamaları yaşıtlarıyla ilişkilerini, sosyal beceri durumlarını ve aile içerisindeki otorite 
kişilerle iletişimlerini de olumsuz (Yıldız, Çakın-Memik ve Ağaoğlu, 2010).
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DEHB hem çocuğu etkileyen bir bozukluk iken aynı zamanda anne babayı da etkileyen 
bozukluktur. İlk çocukluk yıllarında görülen DEHB, aileyi çaresiz hastalıklar kadar olum-
suz bir şekilde etkilemektedir (Çakaloz, Ünlü, Çardak ve Kurul, 2010; Güçlü ve Erıkan, 
2005). DEHB ve davranış sorunları görülen ve aynı evde yaşanılan bir çocuğu kontrol 
etmek birçok ebeveyn için oldukça güç bir durumdur (Ercan, 2013). Bu çocuklarda gö-
rülen bu bozukluk, genellikle uygun şekilde davranmaları konusunda yardıma gereksi-
nim duymaları ve kendi yaşıtlarının kolaylıkla yerine getirebildikleri görevleri yapabilme-
leri için daha fazla yönerge verilmeye ve hatırlatma yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadırlar. 
Çocuğa verilen günlük işleri yerine getirememe, sosyal etkileşim kurma yönündeki geri 
kalmışlığı arttıkça, kendisine bakmakla yükümlü kişileri ve çevrelerindeki kimseleri gide-
rek ümitsizlik yaşamalarına neden olmaktadır (Çetintaş Sönmez, 2013). Yapılan araştır-
malarda DEHB’nin kendisine bakmakla yükümlü olan kişinin stres yaşamasına ve ken-
dine bakmakla yükümlü olan kişinin negatif yönde duygu durum yaşamalarına neden 
olduğu ve DEHB’li çocukların ebeveyinlerinin daha fazla çocuklarını cezalandırıcı, aile 
içi çatışmaların daha sık görüldüğü aileler olduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sırada yapı-
lan çalışmalarda DEHB’nin genetik geçişten kaynaklandığı bir gerçektir. Bütün bunların 
göz önünde bulundurulması DEHB’li çocuğa sahip ebeveynlerin dayanabilirlik gücünün 
daha düşük olması ve daha kolay tükenmesi muhtemel ihtimallerdendir (Akın, Sarıpınar 
ve Şener, 2009).

Çakaloz ve arkadaşları (2010) DEHB’nin dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik gibi temel be-
lirtilerine ek olarak sosyal ilişkilerde ve akademik alanda yarattığı sorunlarında bu tüken-
mişliğin nedeni olabileceğini belirtmişlerdir. Çocukların problem davranışlarının ebeveyn-
lerini açık bir şekilde etkilediği sıkıntılarını artırdığı bilinmektedir. Ebeveynlerle çocukların 
etkili etkileşimlerinin çift yönlü olduğu ve aile ortamının DEHB’nin gidişatını olumsuz 
etkilediği bildirilmiştir. Patterson, ebeveynlik stresi ile çocuğun agresif yöndeki tutumları 
arasında her bir sorun niteliği taşıyan davranışın diğerini artırması ile karakterize dinamik 
bir döngü olduğunu vurgulamıştır. Bu döngünün özellikle DEHB’li çocuk annelerinin 
daha yatkın olduğu alan yazında görülmektedir (Durukan, Erdem, Tufan, Göngöoğlu, 
Yorbık ve Türkbay, 2008). 

DEHB’li çocukların annelerinin ana-babalığı tehdit olarak algıladıkları ve bu annelerin ye-
terlilik duygularının kontrol grupları ile kıyaslandığında daha düşük düzeyde olduğu görül-
mektedir. DEHB olan çocukların ebeveynleri DEHB göstermeyen çocukların ebeveynleri 
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ile karşılaştırıldığında, DEHB’li çocuğa sahip ebeveynlerin saldırgan disiplin uygulamala-
rının, çatışmalı aile ortamları ve işlevsel olmayan aile etkileşimlerinin olduğu görülmek-
tedir (Alpan, 2013; Durukan ve ark., 2008). DEHB teşhisi konan çocuklarda, aile içe-
risinde işlevsel ilişkinin bozulmasına ve ailelerde etkili yönetim problemleri yaşamalarına 
neden olmaktadır (Alpan, 2013). Aile yönetimine ilişkin sorun yaşayan ebeveynler, yeter-
siz ebeveyn duygu durumları ile daha fazla stres yaşamakta, kendileriyle ilgili daha fazla 
psikopatoloji bildirmektedirler (Alpan, 2013; Durukan ve ark., 2008). DEHB’li çocuğa 
sahip ebeveynler genellikle aşırı derece de duygusallık, yetersiz kalma hissi, davranışların-
daki tutum farklılıkları, gerginlik hissi, sık sık çatışma yaşama ve geçimsizlik yaşandığı be-
lirtilmektedir (Özcan, 2002).

DEHB tanısı konan çocuğa sahip ebeveynlerin çocuklarına bakım verme sorumlulukla-
rının arttığı, ebeveynlik doyumu ve kendilerine olan güven duygularının azaldığı, seçim 
yapabilme imkânlarının azaldığı, ebeveynlik stresinin arttığı ve evliliklerinin boşanmalara 
sebep olduğu daha sık bildirilmektedir (Durukan ve ark., 2009). Çalışmalarda, ebeveyn-
lerin çocuklarıyla kurdukları iletişimde sıklıkla çatışma yaşadıkları, ailelerinde huzursuzluk 
yaşadıkları sorunların olduğu, ebeveynlerin çocuklarının davranışlarına yönelik tutarsız baş 
etme becerileri kullandıkları, daha sert ve tutarsız disiplin uyguladıkları, tolere düzeyleri-
nin düşük olduğu ve daha baskıcı oldukları bulunmuştur. Araştırmalar, DEHB’li çocuk-
ların olaylara daha olumsuz baktıklarını, daha talepkar olduklarını, annelerinin ise daha 
az ödüllendirici, hoşnut olmayan, daha fazla fiziksel yardımda bulunan ve daha emir ve-
rici olduğunu göstermektedir (Alpan, 2013; Finzi-Dottan, Triwitz ve Pavel, 2011; Duru-
kan ve ark., 2009). Bunlara ek olarak, DEHB tanılı çocuğu olan ebeveynlerin daha stresli 
oldukları, onaylamama davranışını daha çok gösterdikleri, daha fazla fiziksel cezalandırma 
uyguladıkları ve sonuç olarak, genellikle olumsuz ana-baba tutumlarını sergiledikleri gö-
rülmüştür (Keser, 2010).

Gelişim süresi incelendiğinde, çocuk çevresini tanımaya, çevresinde olup bitenleri kendince 
anlamaya, olaylara karşı bakış açısı kazanmaya çalışırken genellikle ebeveynlerin yardım-
larına başvurmaktadırlar. Bu nedenledir ki aile, çocuğun kişilik yapısının temellerini oluş-
turduğu ortam ve gelişimini sağladığı önemli dönemlerin yaşandığı bir ortamdır. Yapılan 
çalışmalar; bireyin eğitim yaşantısından meslek seçimine, ruhsal gelişiminden problem 
çözme becerilerine kadar çok geniş bir yelpazede anne-babanın, çocuk üzerindeki etkisini 
ortaya çıkarmıştır (Öztürk, 2008). DEHB tanısı alan çocuk evde ve dışardaki problem 
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davranışları nedeniyle huzursuzluk yaratan çocuk olarak görülmekte ve kendisine karşı üst 
düzeyde daha olumsuz tutumlar geliştirilmektedir (Özcan, 2002). DEHB tanısı olan ço-
cukların anneleri, olumsuz problemli davranışlarla başa çıkabilmek için, daha negatif tu-
tum ve daha çok kontrol edici yaklaşımlar sergilemek durumunda kalmaktadırlar (Alpan, 
2013). Bütün bunlar arasındaki tetikleyici etkiler çocuğun problem davranışlarının şidde-
tinin artmasına sebep olurken, olumsuz katkıda bulunmakta ve problemlerin artarak de-
vam etmesine sebep olmaktadır (Özcan, 2002).

Ebeveynlikte kendine saygı, ebeveyn olarak öz yeterlilik duygusu ile ebeveynlik rolünden 
doyum sağlama duygusunu kapsamaktadır (Banks, Ninowski, Mash ve Semple, 2008). 
Düşük düzeydeki ebeveynlik etkisi zorlayıcı disiplin stillerini (Bondy ve Mash, 1999), dü-
şük düzeyde annelik yeterliliği, ebeveynlik stresi ve depresyonunu (Banks, Ninowski, Mash 
ve Semple, 2008) beraberinde getirmektedir. Bunlara bağlı olarak, düşük düzeydeki ebe-
veynlik doyumunun ve güven duygularının azaldığı, seçim yapabilme olanaklarının kısıt-
landığı, ebeveynlik stresinin ve boşanma oranlarının arttığı bildirilmektedir (Durukan, Er-
dem, Türkbay ve Cöngöloğlu, 2009). DEHB olan çocukların özellikleri olan stres, sürekli 
isteklerde bulunma ve sırnaşık davranışlar, aile üyelerinin tepki göstermesine, aile ilişkile-
rinde birliği bozan etkilere ve ailelerde psikolojik işlevi bozan etkilere neden olmaktadır 
(Johnson ve Mash, 2001). Hatta yıkıcı davranım problemleri gösteren çocukların anne-
leri ile yapılan çalışmalarda, annelerin yüksek oranda antisosyal ve histrionik belirtiler gös-
terdiği belirlenmiştir (Soysal, Karateke, Çopur, Kılıç ve Akay, 2010).

Özel Eğitim ve Önemi

DEHB olan çocukların DEHB olmayanlara oranla daha hareketli, anne babaların sözle-
rine daha çok karşı gelen ve daha inatçı olduklarını bilinmektedir. Uzun yıllar boyunca 
yapılan incelemelerde, çocuğun bu tür olumsuz davranışlarına karşı, belki de tepki olarak, 
anne-babaların DEHB olan çocuklarını daha çok kontrol ettikleri, onları daha çok uyar-
dıkları ve hatta onlara sert davrandıkları görülmektedir (Türe, 2010).

Ailede görülen bu bozukluğun belirtileri, ebeveyn, çocuk ve kardeş ilişkilerinde olumsuz 
etkilere neden olur ve ebeveynler yüksek düzeyde stres yaşarlar. DEHB’de en önemli ve ilk 
yapılması gereken, çocukların, ailelerinin ve çevrelerinin bu bozukluğu yeterince anlama 
ve kavramalarını sağlamaktır. Ebeveynler, DEHB’nin farmakolojik ve davranışsal tedavile-
rinde hayati bir rol üstlenir. Ebeveynlerdeki psikopatolojilerin tedaviye uyumu bozacağını 
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öngörmek yanlış olmayacaktır. Tedavi değerlendirilirken DEHB olan çocukların aile işlev-
selliğini kapsayan bir anlayış oluşturulmalıdır (Güçlü ve Erkıran, 2005).

Aile eğitim programlarında; “Ebeveynlik becerilerinin ve güveninin artırılması, stresin azal-
tılması, aile ilişkilerinin düzeltilmesi ve bozukluğun hem birincil hem de ikincil belirtile-
rinin azaltılması amaçlanmalıdır (Türe, 2010).

Sonuç

DEHB, çocuk psikiyatrisi ve çocuk eğitimi alanlarının en önemli sorunları arasında al-
maktadır. Tedaviye kolaylıkla yanıt vermesine rağmen hem aile hem de öğretmenlerin baş 
etmesinde oldukça fazla zorluk yaşamaları, aile ve öğretmen eğitiminin önemini artırmak-
tadır. DEHB tedavi edilmediğinde davranış sorunlarının da eşlik ettiği görülmektedir. Bu 
doğrultuda aşırı hareketli ve sürtüşmek bir çocukla çalışmak beraberinde tükenmişliği de 
getirmektedir. Özel eğitimin etkililiğinde bütünlüğün sağlanması büyük önem taşımak-
tadır. Bu bütünlüğün merkezinde ise aile yer almaktadır. Ailenin özel eğitim merkezi ve 
eğitimcileri ile işbirliği içerisinde olması, çocuğuna nasıl davranması gerektiğini, çoçuğu 
için neler yapabileceğini öğrenme fırsatı yakalamış olur. Dürtülerini kontrol etmekte zor-
lanan, verilen yönergeyi takip edemeyen bir çocuğun anne-babası olmak, ebeveyn kendi 
yetkinliklerini sorgulamasına neden olmaktadır. Bu noktada çocuğun özel gereksinime ek 
olarak ailenin de eğitim sürecinde dahil edilmesi ve de ailenin yaşadığı yeni duruma uyum 
sağlamada alacakları psikolojik destek, çocuğun özel eğitimden etkin bir şekilde yararlan-
masını olanaklı kılacaktır. Ülkemizde aile desteğinin yeterli olmadığı bilinmekle birlikte 
DEHB ile yapılan çalışmaların psikiyatri alanında olduğu da görülmüştür. Farmakolojik 
tedavinin yeterli olmadığı ve aile eğitimleri ile psikososyal desteklerin önemi vurgulanmak-
tadır. Bu doğrultuda ülkemizde özel gereksinimi bir birey Okan DEHBli çocuğun aile-
sine yönelik yapılacak eğitim programları, alana zenginlik katacaktır ve alandaki önemli 
bir boşluğu dolduracaktır.
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Abstract

Within the society, disabled people are equal to the needs of other individuals. Access to information 
in the context of human rights is also an important democratic right. The freedom of equality of access 
by all individuals in society constitutes the basis of democratic societies. Moreover, all sight-disabled 
people have the right to access to information and equality of opportunity as every individual in society. 
However, a significant amount of the sight-disabled people cannot access the information due to the 
visual impairment. For this reason, assistive technologies have an even more critical role in the lives of 
visually impaired individuals. The greatest power that can meet their information needs is the libraries. 
The special services and the facilities to meet the private reading needs and other information needs of 
sight-disabled individuals are provided by libraries in many countries. In this case, many national and 
international standards have been defined and the cooperation policies among the countries have been 
developed. University libraries which have services on assistive technologies (AT) for the visually handi-
capped people in Turkey has been examined for our research. This research was designed to investigate 
to what extend the current use of assistive technologies in the university libraries in Ankara in Turkey 
are sufficient in terms of “budget, personnel, building, the number of users, physical resources and tech-
nological resources”. The dimensions of the problem were identified and the theoretical framework was 
designed by the literature review. Moreover, a survey conducted with university library managers were 
used as a data collection tool. While target population of the study is consisted of all university libraries 
in Turkey, 16 of university libraries in Ankara consisted of the sample of this research. However, the 
study counted only 7 of them which have had a separate unit in the library for visually handicapped 
users. As a result of this study, it was found out that the university libraries serving to visually handicap-
ped users in Ankara are relatively sufficient to provide a full service for the visually handicapped people. 
Overall, the study revealed the lack of AT in the university libraries in Ankara. The study suggested ways 
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about what could be done in the university libraries to expand and enrich the services with assistive 
technologies for visually handicapped people in the conclusion section.

Keywords: Disabled users, sight-disabled users, assistive technologies, university libraries.

Introduction

Like other individuals in society, disabled people also have rights and freedoms. Access to 
information is also one of these rights. Libraries are the primary institutions that will re-
spond to this need of disabled people. Technological developments that radically change 
the diversity and scope of information services have also affected information services 
provided by libraries and information centers. On the other hand, libraries are organiza-
tions that are obliged to provide information services to all kinds of users with the mis-
sions determined by international policies, without distinguishing their physical situation. 
Libraries fulfilling these missions from past to present have developed themselves at the 
point of providing information services to assistive technology and visually impaired users.

Though changing technologies and user needs have put libraries in a process of change 
and development, scientific works on the provision of information services that blind us-
ers need for information access is still not enough. There is a need for more qualified work 
on information services offered to people with disabilities who need to be analyzed and 
assessed on the basis of international standards and to be improved or reorganized in line 
with their information and service needs. In line with this requirement, some qualified 
studies in the field of Information Management in Turkey related to information services 
and information to users with disabilities access for the disabled users was carried out. 
Kaynar (1992), Kanık (1994) and Sağlamtunç (2010) provided valuable contributions to 
visually impaired library services. Kaynar (1995) and Bakırcı (2009a, 2009b, 2011) have 
been working to shed light on librarians and researchers serving on this field in terms of 
applications related to services provided for disabled users. Additionally, Subaşıoğlu (2000, 
2001, 2008) has made important contributions to the disability awareness, the accessibility 
of the Internet and the access to information by disabled users in the national literature.

As far as scientific and technological developments are concerned, globalization has also 
had positive effects on the solution of this problem. Examples of good practice in Tur-
key together with a discussion of the scientific platforms and in many libraries providing 
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information services to the visually impaired can be exemplified in the world tended to 
improve themselves. However, the information needs of this user group are changing as 
new technologies emerge, just like in other users. The information needs of visually im-
paired users should be regularly assessed and the services provided should be improved. 
All these requirements are the dynamics that enable this work to be revealed. Although 
there are many research in the literature that suggests that visually impaired users bene-
fit from libraries and information services like other users, there is no literature in An-
kara and in university libraries. This research is of original quality as a study that meas-
ures information services offered by visually impaired users in Ankara university libraries 
and it is a feasibility study for libraries such as lightening of future studies, development 
of information services provided by university libraries and re- will provide benefits in the 
case of work. The aim of our work in this context is to evaluate the situation of univer-
sity libraries in Ankara with respect to information services provided by assistive technol-
ogy users with visual impairment in terms of budget, personnel, building, number of us-
ers, physical resources and technological resources.

Literature Review

Visual Impairment and the Current Situation in Turkey

Casey (1974) grouped disadvantaged individuals and noted that disabled individuals con-
stitute a significant part of this group. The vast majority of persons with disabilities con-
stitute visually impaired individuals. Visually impaired vision is defined as blindness or 
blindness according to the degree of restriction in cases where visual acuity can not be at-
tained to a useful level by conventional methods such as glasses, contact lenses, or by sur-
gery or treatment (İçli, 2006). The World Health Organization (WHO) has defined vis-
ually impaired as a condition of blindness or lack of sight. Turkey Statistical Institute in 
2002. In the report published by visually impaired individuals “one or both eyes in peo-
ple with partial or complete loss of vision or defect” has been defined. According to the 
report, people who use eye prosthesis with blurred vision, color blindness and night blind-
ness also enter this group. The main causes of chronic blindness can be listed as cataracts, 
glaucoma, age-related macular deterioration, corneal haze, diabetic retinopathy, traumas, 
and eye disorders caused by lack of vitamins in children. Age-related blindness is increasing 
worldwide, such as increased blindness from uncontrolled diabetes. On the other hand, due 
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to intensive studies on public health, cases of blindness decrease due to infections. There 
are many degrees of variability in vision loss. It is possible to distinguish between differ-
ent categories such as complete blindness, partial blindness, distant or near vision, tunnel 
vision or peripheral vision, visible light or various colors (Harris and Oppenheim 2003). 
According to the World Health Organization report, more than 80% of all these visual 
impairments can be prevented or treated (World Health Organization [WHO], 2017).

According to Turkey Disability Survey, conducted by the Prime Ministry State Institute of 
Statistics and Disability Administration, the proportion of the total population by the vis-
ually impaired in Turkey is 0.60% in 2002 (TÜİK, 2002). This corresponds to 412,312 
people according to the 2002 statistics. It is also assumed that there are visual impair-
ments beyond the official records (ÖZİDA, 2003). The fact that the majority of the disa-
bled population is made up of visually impaired individuals demonstrates the importance 
of not ignoring the needs of this group. In Turkey, the National Library and information 
services available on site to see the work carried out for the disabled and some world-class 
universities, despite examples of pioneering and development projects, these studies have 
not become widespread throughout the country. On the other hand, some qualified pro-
jects and researches hope that the workings in this area will continue.

The Common Platform for Visually Impaired Libraries (GEKOP) is established with the 
http://gekop.kastamonu.edu.tr Web address by the Kastamonu University and Mediterra-
nean University in cooperation and services are provided to all visually impaired users in 
Turkey. The aim of this platform is to offer information sources to visually impaired us-
ers in audio and digital format over the Internet. The technical infrastructure of the plat-
form was provided by Kastamonu University and 15 thousand books of the platform were 
provided by Akdeniz University. Purchase of book reading devices and books digitizing 
devices have been carried out in order to enable visually impaired users to benefit from 
instant print publications. ndividual and institutional memberships realized through the 
platform are continuously increasing. In this context, the Middle East Technical Univer-
sity (METU) with corporate membership agreement is signed and one of Turkey’s oldest 
university has become a stakeholder of the system. The purpose of GEKOP is to meet the 
needs of electronic resources of the organizations and institutions provide services to sight 
disabled people. The joint platform of visually impaired libraries produces electronic re-
sources for visually impaired individuals without any commercial purpose. This platform 
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has continued to function as the Coordination Committee for Visually Impaired Librar-
ies. At the last meeting of the Committee in 2015, where the authorities of the Ministry 
of Family and Social Policy, municipalities and representatives of non-governmental or-
ganizations as well as the libraries of visually impaired libraries were present, despite the 
fact that the decision to acquire a legal personality as a non-governmental organization 
has been taken, this formation has ceased to work in the whole country without being 
widespread (BBY Haber, 2017).

On the other hand, significant decisions were made in the 13th Coordination Meeting of 
the Altı Nokta Visually Impaired Library, such as the creation of a joint database on vis-
ually impaired users and information services offered, the review of the Vision Disabled 
Libraries Association (GEKDER) charter and the revision of certain articles (BBY News, 
2017). There have been many developments in the information access of visually impaired 
people in recent years. Many organizations, especially the United Nations (UN), have em-
phasized the importance given to them by legal regulations. The UN Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities was published on March 30, 2007 (ÖZİDA, 2007). 
Legislative arrangements have been made in developed countries that provide information 
access services to the visually impaired, such as the United States and the United King-
dom; and also some national and international standards have been set (IFLA, 2012; The 
Library Association, 2012). In these countries, the main social institutions are responsi-
ble for funding the libraries. In Turkey, on July 1, 2005 the Law on Amendments to the 
Decree No. 5378 Disability and Some Law “training of the disabled” was emphasized 
and in Article 15 “no reason can prevent the education of disabled people” was called. It 
is very important that the right of equal access is determined by this article. In addition, 
the right to use libraries, which is the part of the education, falls within the scope of this 
article (Sağlamtunç, 2010). On 30 March 2007, the United Nations published the Dis-
ability Rights Convention, was approved by the Council of Ministers of the Republic of 
Turkey and the date of 27.05.2009 decision No. 2009/1537 (ÖZİDA, 2007). There is 
also a legal regulation on the creation of accessible resources for visually impaired individ-
uals. Additional Article 11, which is included in the “Chapter Six - Various Provisions” 
section of Law no. 5846, is an important development in terms of legally binding the 
sources of information that can be used for the visually impaired. According to this ar-
ticle, if there is no production of written or literary works which are publicized or pub-
lished for the disabled, there may be a copy of itself or a third person in a single copy for 
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the use of a disability without any commercial purpose. Simirlarly, this might be done by 
organizations such as education institutions, foundations or associations providing services 
for the disabled, such as cassette, CD, Braille alphabet and similar formats, to be repro-
duced or borrowed without permission given in this Law. This copies can not be sold at 
all, can not be used for commercial purposes and can not be used except for the purpose. 
It is also obligatory to keep information about the rights holders on this copy and to in-
dicate the purpose of the reproduction.

Visually Impaired Users, University Libraries and Information Services

Disability in society equates to needs like other individuals. However, access to informa-
tion within human rights is also an important democratic right (Davies, 2007; Magliano 
et al., 2005). In other words, equal freedom of information is the basis of democratic so-
cieties, and all visually impaired people have the right to access information and equal 
opportunity as every individual in society (Sağlamtunç, 2010). Despite the fact that vis-
ually impaired people have equal rights at home, at work, in education, in recreation and 
rest, many visually impaired people cannot access printed materials (Creaser, Davies, & 
Wisdom, 2002). However, whatever the type, the primary task of libraries is to ensure 
that all users have equal access to information (Uzohue1 & Yaya, 2016). Similarly, the 
necessity of expanding the services and resources provided by Zencir, Kutlutürk, & Sub-
aşıoğlu (2017) to include disabled people is underlined. Studies evaluating library services 
in terms of disabled users have mostly focused on the blind and have shown that the ser-
vices are not at the desired level. In addition, the degree of visual impairment affects the 
reading needs of the visually impaired as well. It is also evident that blind or partially dis-
abled individuals have access to many special printed or electronic materials (Harris and 
Oppenheim, 2003). Due to these developments, materials such as special printed books, 
audio tapes and CDs, DVDs, etc. are produced with special techniques for the visually 
impaired people. Technological developments have made information access easier for the 
visually impaired user. In recent years, specially manufactured computers and audio record-
ers, which can be used by visually impaired people, are being offered for their informa-
tion access in libraries. Especially in recent years, the developments in digitalization have 
made it possible to access printed works in electronic format, facilitating the adaptation 
of technological devices such as software and screen readers for the handicapped. Rapid 
developments in information technology have brought alternative reading styles together 
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with technologies that help overcome personal and social barriers (Davies, 2007). Screen 
reading systems that can be adapted to many different languages, six-point keyboard mon-
itors that can scan and vocalize materials such as magazines, serials, books, newspapers 
and business cards, screen enlargement programs, closed circuit screen magnification sys-
tems, and portable document reading machines provided by software and hardware sys-
tems. These assistive technology products remove barriers to access to information for peo-
ple with disabilities. Assistive technologies play a crucial role in the lives of people with 
disabilities, providing equal opportunities with other people (Koulikourdi, 2008). Mu-
niandy & Sulaiman (2017) stated that research has been carried out for years on visually 
impaired individuals using multimedia design elements such as text and color, which are 
mainly used in digital media. Findings from past studies show that some of these fea-
tures can be transmitted to visually impaired users through non-visual design items such 
as voice and touch elements.

Methodology

The aim of this study is to evaluate the situation of university libraries in Ankara in terms 
of budget, personnel, building, number of users, physical resources and technological re-
sources, information services provided with assistive technology for visually impaired users. 
The hypothesis of the research is formulated as “Do university libraries in Ankara provide 
sufficient information services for their visually impaired users?”. Additionally, the research 
used descriptive method to reveal the current situation of information services given to 
visually impaired individuals and to identify problems. The questionnaire was used as a 
data collection tool. The universe of study is composed of 16 university libraries in An-
kara. It has been included in the scope of working libraries of both foundation and state 
universities in order to draw a broader framework and to see all the applications together. 
Seven university libraries participated in the research. Three of them are foundation uni-
versities, while four are state university libraries. In the questionnaire, 13 questions were 
asked to the libraries. Responses were evaluated under such dimensions as budget, collec-
tion, staff, building, number of users, services and resources.

Findings 

It was asked whether the web pages of the participating information centers were designed 
according to the visibility obstacles. The data for responses are given in Table 1. According 
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to this, 5 of the participants (71.4%) stated that the web pages of libraries were not de-
signed according to visibility, only 2 (28.6%) were suitable.

Table 1. Accessibility of Information Center

N %

Yes 2 28,6

No 5 71,4

Total 7 100

Likewise, when the participants were asked whether the catalog of the information center 
was organized sufficiently for the visually impaired users, 5 of the participants claimed that 
the information center was not appropriate, while 2 stated that the information centers 
were designed in accordance with the visually impaired. When the data are evaluated to-
gether, it is possible to say that the vast majority of information centers are not designed 
in accordance with visually impaired individuals in terms of accessibility.

The majority of respondents (71.4%) responded “yes” to the question of whether tech-
nological equipment and software being constantly renewed, while only 28.6% said that 
these equipment can not be renewed regularly (Table 2). The constant renewal and up-
dating of the technological equipment will determine the continuity of the services pro-
vided to the users, indicating that the library takes responsibility for this issue.

Table 2. Renovation of the Technological Equipment in the Visual Impaired Units

N %

Yes 5 71,4

No 2 28,6

Total 7 100

Most librarians are not able to supply every source or equipment with limited budget that 
they have. At this point, the libraries are needed to either making a choice or working 
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together with other libraries. Visually impaired units are also expected to be able to sup-
ply resources they cannot provide under budget with the cooperations of other libraries. 
Therefore, university libraries should evaluate opportunities for cooperation, particularly 
with the National Library and other university libraries; and evaluate alternative oppor-
tunities to provide information services to visually impaired users. Table 3 indicates that 
42.9% of the surveyed libraries are in the cooperation with other libraries, while 57.1% 
of them do not cooperate. This data is very important because it is very close to each 
other. It proves that university libraries in Ankara are almost half-way, they are aware of 
working with other blindness units. This value can be drawn towards the positive or neg-
ative side in the near future. 

Table 3. Cooperation with Other Visually Impaired Units

N %

Yes 3 42,9

No 4 57,1

Total 7 100

When the answers to the question about whether the libraries have a separate budget of 
the blind units, it can be indicated that libraries generally do not have a separate budget 
for the visual impairment unit (Table 4). Only 28.6% of the participants stated that the 
institution had a separate budget for this unit. When the answers are considered, it has 
been found that a lower limit is set for the budgeted libraries and this requirement is in-
creased or decreased. It is very important to consider that about three-quarters of the li-
braries participating in the survey do not have a budget allocated to blind units. This is 
because, as mentioned in the literature, the resources to be purchased for visual impair-
ment and the equipment to be used in this unit will differ from standard sources and 
will be a separate cost.
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Table 4. A Separate Budget for the Development of a Visually Impaired Unit

N %

Yes 2 28,6

No 5 71,4

Total 7 100

On the other hand, when the visual impairment units are assessed physically, an inde-
pendent division is reserved for these users, and the services to be provided to visually 
impaired users are also related to this unit and separated from other routine work flows. 
The fact that a large majority (85.7%) of the participants also had independent visually 
impaired units was a very good development in this sense (Table 5). 14.3% (only 1) of 
the participating libraries indicated that they carried out their activities without an inde-
pendent unit of blindness from other units.

Table 5. Independent Visually Impaired Unit from Other Departments

N %

Yes 6 85,7

No 1 14,3

Total 7 100

Another important issue to be discussed when providing information services for visually 
impaired users is the physical access of the visually impaired unit. In order for these users 
to be able to access the information center, it is necessary that the library has the necessary 
directives and a central position for these users. When participants were asked whether 
the accessibility of the library is easy for participants, 85.7% of them said it is easy to 
reach and only 1 (14.3%) said it is difficult to reach. As well as transportation, the work-
ing environment of the library plays an active role in enabling the visually impaired to 
benefit from the information service. While 85.7% of libraries participating in the study 
indicated the suitability of the working environment, 14.3% of the participants claimed 
that the conditions were not appropriate (Table 6). The fact that many of the university 
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libraries in Ankara have a suitable working environment for visually impaired researchers 
suggests that other libraries might be developed in this regard.

Table 6. Eligibility of the Working Environment of the Visually Impaired Unit to the 
Sight Disabled Users

N %

Yes 6 85,7

No 1 14,3

Total 7 100

Perhaps the most important of all the evaluation criteria are the yellow stripes, designed 
according to them, which the visually impaired researchers may need, such as Braille al-
phabets embossed on shelves. Many other criteria, such as whether a library is designed 
and designed for visually impaired users, whether it is a proper working environment, can 
be evaluated based on whether or not the library has this feature. As can be seen from Ta-
ble 7, only 14.3% of the research libraries involved in this study indicated that they had 
such orientations in the information centers, and a very large majority (85.7%) stated that 
they did not have any specific directions. This statistic provides important information 
that most of the university libraries in Ankara are not designed for blind users.

Table 7. Physical Conditions and Guidelines of the Visually Impaired Unit

N %

Yes 1 14,3

No 6 85,7

Total 7 100

On the other hand, 71.4% (5 libraries) of the participants thought that the collection of 
blinds met the information needs of the disabled, while 28.6% (2 libraries) advocated that 
the collection do not meet the information needs of these users (Table 8).
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Table 8. Compilation and Information Needs

N %

Yes 5 71,4

No 2 28,6

Total 7 100

The number of libraries claimed that the collection contains resources in the format that 
the visually impaired user needs is almost four times more than the libraries that indicate 
that they do not have resources in different formats. This shows that the university librar-
ies take care to get funding from the budget allocated to them as much as possible in the 
format that the visually impaired users will need. However, since they are not allocated to 
them, they try to get the most appropriate resources with a limited budget.

Conclusions and Recommendations

In this research, it was found “partially” sufficient for the university libraries in Ankara to 
provide information services to the visually impaired in terms of budget, number of us-
ers, personnel, building, physical resources and technological resources. However, it has 
been observed that the libraries in general have a positive effort in this sense. For visually 
impaired users to receive information services, it is very important that the visually im-
paired user will determine whether or not to receive information services, as the criteria 
that the study covers and inquires are active within a university library.

The research has achieved important results in terms of the appropriateness of the infor-
mation services offered by the university libraries in Ankara. The most important of these 
is that the information service for visually impaired users throughout Ankara university li-
braries is not widespread. All university libraries and information centers offering modern 
library and information services; it is necessary to shape its services in all the formats that 
are appropriate and necessary for users with disabilities to benefit from information ser-
vices on an equal basis with all other users. In some libraries, the services provided to the 
visually impaired user groups and the developments experienced are promising; however 
these services need to be developed and even upgraded to the world standards.

INFORMATION SERVICES PROVIDED BY ASSISTIVE TECHNOLOGIES FOR SIGHT-DISABLED 
USERS
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Abstract

Libraries are the leader of universal values by providing users with access to the wisdom and knowledge 
of every part of the society, without disturbing users’ differences as much as they are obliged to provide 
their users with various intellectual products of different cultures. The libraries provide the opportunity 
to learn about various cultures and their cultural heritage and to convey the cultural heritage to the fu-
ture by providing various opportunities to learn about different cultures and products with its enormous 
amount of resources. However, minorities, low-income and educational status, rural inhabitants, peop-
le with physical disabilities and developing countries as a whole are continuously lacking in accessibility. 
Disadvantaged people; In areas such as health, education, information, employment, and social sup-
port, they do not have the possibilities that the vast majority of the society has, and / or obstacles to their 
access. Libraries designed to serve the needs of individuals provide different advantages than traditional 
libraries. 24-hour access to information, multiple access points, networking capability, extended search 
functions, etc. particularly for disadvantaged users. In this study, the effectiveness of public libraries for 
disadvantaged people is assessed. What are the services provided by the public libraries in Turkey with 
disadvantages? Which groups are given these services? Is it common? After all; recommendations are 
included to increase the accessibility of public libraries to services specifically for disadvantages groups.

Keywords: Disadvantaged groups, library and information services, public libraries.

Introduction

In the 21st Century, when contemporary societies are shaped by the information econ-
omy, global affairs such as wars, migrations and famines quickly change societies as much 
as knowledge itself. With these global factors and technological developments, knowledge 
has become a critical factor for development and competition at the local, national and 
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international levels. In the Information Age, where information access is also diversified, 
differences have arisen in relation to the situation in which user groups cannot make use 
of innovations. The reasons such as region, age, gender, physical obstacles they have ex-
perienced differed among the users during the time of access to information. However, 
every individual should be able to benefit from information and information services on 
an equal basis with socio-economic status, age, gender, political affiliation, religious belief 
or any other independent variable and with other members of society.

Moreover, being able to receive these services is one of the basic human rights of every in-
dividual in society. Nonetheless, communities of individuals identified as disadvantaged 
groups, such as elderly people, physical or mental disabilities, migrants, refugees and chil-
dren, are experiencing serious difficulties at this basic level of public access. Britz (2007) 
defines this as information poverty, and argues that information is a complex phenome-
non ahead of the digital divide of poverty. According to Britz, information poverty is con-
sidered as a condition in which individuals and societies have access to information effec-
tively in a particular context and do not have the skills, abilities or material tools necessary 
to interpret and use the information. This is explained by the inadequacy of information 
and information infrastructure. Thus, information poverty is a complex phenomenon that 
can arise from political, cultural, economic, educational, moral, geographical, technolog-
ical and cultural reasons beyond the inadequacy of digital possibilities such as digital di-
vide. In some studies, it is stated that disgruntled user groups may include this group. At 
this point, libraries and information professionals have an effective role. One of the basic 
principles of information professionals is to enable everyone to have equal access to infor-
mation regardless of age, race, gender, religion, disability, cultural identity, language, so-
cio-economic status, lifestyle choice, political commitment or social point of view.

The globalization that has taken place since the 1980s in the world has resulted in a sig-
nificant break in the understanding of the social rights of disadvantaged groups with the 
theory of disqualification and disagreement that emerged with the postponement of eco-
nomic and social policies. Today, it is seen that the attitudes towards social phenomena 
gain weight and the tendency of the disadvantaged groups in society to consider the prob-
lems as a human rights problem is seen as the forerunner. There are significant develop-
ments in the information access of disadvantaged people in the world. In developed coun-
tries with knowledge policies, the problems of access to information on the disadvantages 
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are also secured by the policies established within the scope of human rights. In Turkey, 
as well as disadvantageous in the theoretical study of history that many of the new scar-
city of studies related to library and information services for disadvantaged groups in the 
literature has also been an important factor in the creation of this work.

Like many other disadvantaged social groups, the human rights approach, including dis-
ability, has followed a course that sets the social point of view at the social, economic and 
political levels and also directs government policies. Therefore, in recent years, besides the 
social policies created for the disadvantaged, the NGOs have tried to produce solutions 
for the problems of the disadvantaged groups with many projects they have produced. 
Among these studies, it is possible to mention the existence of various studies aimed at 
the problems of access to information in part or in the disadvantages.

Methodology

The effectiveness of public libraries for disadvantaged people is assessed in this study, which 
adopts a descriptive method. Research questions are formulized as, “What are the services 
provided by public libraries in disadvantaged Turkey?”, “Which groups these services are 
provided?”, “Are these services have become widespread?”. As a result of the literature re-
view, the conceptual framework of the examined documents is drawn. Adhering to the 
method of description, data were obtained through interviews with the authorities of the 
General Directorate of Libraries and Publications.

Disadvantaged Groups 

The disadvantage in the dictionary sense is that most people have living standards, ed-
ucation and so on. lack of standards (Cambridge, 2017). People who do not have good 
living conditions and good education standards are considered as disadvantaged groups. 
Among the disadvantaged groups in the literature are women, young people, long-term 
unemployed people, people with disabilities, immigrants, people living with disadvan-
tages based on ethnic identity, people living with disadvantages based on beliefs, people 
living with disadvantages due to political thought, people living with disadvantages due 
to age, work in disadvantaged groups in a wide range of disadvantaged groups, as well as 
in other disadvantaged groups. Disadvantages in a broader sense; political, economic, ra-
cial, cultural, religious and environmental privileges and deprived of their rights by the 
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government or civil society (Higgins, 2013). Disadvantaged individuals do not have the 
possibilities of the vast majority of the population in areas such as health, education, in-
formation, employment, social support, or they have obstacles to access to the facilities 
(Uzohue & Yaya, 2016). 

The IFLA Division for Disadvantaged Persons was established on August 29, 1931 as a 
hospital library subcommittee, leading the way in important studies on disadvantaged 
groups in the world. Later, the committee expanded its work and received the name LSDP 
Library Services for Disadvantaged Persons. The mission of this committee is patients, el-
derly people in care homes, individuals with home care facilities, deaf and physical and 
developmental disabilities, and so on. to provide access to resources and services for all 
kinds of library material to persons and groups with various special needs, and to provide 
an international forum for discussing these needs. Although there are many studies in the 
literature to analyze the information needs of standard information users and to meet this 
need, there are few resources available to information needs of disadvantaged users and in-
formation services that can be provided (Babalola et al., 2012). Casey (1974) noted that 
existing studies are more focused on groups of physically impaired users.

IFLA’s Libraries Serving Disadvantaged Persons (LSDP) provides leadership and guidance 
to libraries, associations and government agencies to develop customized services for groups 
in communities that do not have access to traditional library services, persons living in 
prisons, nursing homes and nursing homes, those connected to the home (due to illness, 
etc.), deaf and dumb, physical and developmental disabilities and persons with reading 
difficulties The Standing Committee of LSDP, in accordance with this mission, focusing 
on developing standards to provide library services to diverse population groups entering 
the field of expertise These standards are published in the IFLA series of professional re-
ports and the use of developing libraries and information technologies up to date, in or-
der to reflect current research and applications in this context.

Public Libraries

Public libraries are democratic organizations that contribute to the development of the re-
gion where they meet free of charge, regardless of the information needs of individuals re-
garding education, culture and leisure time (Yılmaz, 2010). Unlike other types of librar-
ies, these libraries are known to have a potency to prepare for the positive changes that 
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can occur in society if they address a much wider user population and are appropriately 
planned. It is because public libraries have to provide their information to the user with-
out distinction of religion, language, race, ethnicity, political opinion, age, gender, health 
/ disability status, socio-economic status through the visions, information resources and 
information services.

In addition to this, public libraries are organizations that contribute to the education of 
individuals, carry out supportive actions for education, and play an active role in integrat-
ing individuals into modern society. It is responsible for providing equal information ser-
vices to all individuals in the community without any distinction (UNESCO Public Li-
brary Manifesto, 1994). This principle makes the public libraries an information center 
that plays an active and key role in strengthening the foundations of society. Strength-
ening the foundations of society is only possible by informing society and spreading in-
formation services equally to all segments of the society. Thus, the public libraries have 
a central role in enabling the survival of the communities. In this context, the public li-
braries play a very important role in spreading knowledge throughout society. Al & Soy-
dal (2014) emphasize that public libraries need to be able to quickly regenerate and reor-
ganize themselves in a way that can keep pace with local dynamics and rapid changes so 
that this role can be fully fulfilled.

Public libraries in Turkey Ministry of Culture and Tourism Ministry employee, depend-
ing on Library and Publications conduct their activities under the General Directorate. 
n 1920, the establishment of the Grand National Assembly Government was established 
within the Ministry of National Education, and the libraries began to serve according to it. 
Decree No. 8-4334 of the Council of Ministers dated 28.02.1982 and numbered 17610 
on “Reorganization of Ministries and Laws of the Working Principles” and the General 
Directorate which is headed by the Department of Publications became the General Di-
rectorate of Libraries and Publications (KYGM, 2017).

Thus, the public libraries carried out their activities under the Ministry of Culture and 
Tourism under the General Directorate of Libraries and Publications between 14 Decem-
ber 1983 and 24.01.1989 (KYGM, 2017). The General Directorate continued its ser-
vices under the name of “General Directorate of the Ministry of Culture and Libraries” 
(KYGM, 2017) with the departure of the Department of Publications after restructuring 
of the Ministry as the Ministry of Culture and Ministry of Tourism by the Decree of the 
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Ministry of Culture on November 6, 1989 and numbered 379. Finally, the Law on the 
Organization and Duties of the Ministry of Culture and Tourism dated 29.04.2003 and 
numbered 4848 and the General Directorate of Libraries and the Presidency of the Publi-
cations Department have been merged and have been named as the General Directorate of 
Libraries and Publications and still continue its activities with this name (KYGM, 2017). 

Findings

Services for disadvantaged groups of users by the public libraries in Turkey can be divided 
into two groups, namely mobile and stationary (Table 1).

Table 1. Distribution of services for disadvantaged groups (KYGM, 2016)

N

Mobile library services 277.461

Built-in services

 Member of the library 8.730.599

 Home-based disease information service 735

 Information service for visually impaired individuals 3.315

Total 9.012.110

According to the statistics of 2016, public libraries provided information services to 
8,730,599 users within the library buildings. This number has been 735 for home ser-
vices and 3.315 for visually impaired users. The number of benefiting from the mobile 
library service is 277,461. As first discussed a wide range of disadvantaged groups, it can 
provide limited group of users as possible to specify a disadvantaged group of users of in-
formation services of public libraries in Turkey. When evaluating them, reach a total of 
9.01211 million people to the information service capacity, Turkey’s disadvantaged com-
pared to the total number of users is very low.
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Temporary Collection Service

Temporary collection services are provided to certain places and institutions where special 
communities are located such as hospitals, prisons, nursing homes, camps, etc. (KYGM, 
2017). No clear data on this service has been received from the interview with KYGM. 
However, these services require the statistical data of recent years in terms of the ratio to 
be able to identify individuals in Turkey will also be quite enlightening.

Ministry of Justice General Directorate of Prisons and Detention According to the data 
of 2016, a total of 372 criminal and penal institutions in Turkey (TÜİK, 2017). Their 
capacity is around 190 thousands. As of 2016, there are 290 closed, 66 open, 2 child ed-
ucation centers, 6 women closed, 4 women open and 4 children closed penitentiary in-
stitutions (Table 2).

Table 2. 2016 Turkey number of criminal and penal institutions

N

Closed penal and execution institutions 290

 Women 6

 Men 284

Open penal and execution institutions 66

 Women 4

 Men 62

Others

 Children’s educational home 2

 Child closed offense and execution institution 4

 Child open penalty and execution institution 10

Total 372

However, as it can be seen from the Table 3, the number of inpatient and outpatient 
medical institutions in Turkey was determined to be 30,449 in total, according to TÜİK 
data of 2015 (TÜİK, 2016). From all these hospitals, millions of individuals are bene-
fiting every day.
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Tablo 3. Health care institutions Turkey rates in 2015

N

Inpatient health institutions

 Military hospital 865

 University hospital 70

 Private hospital 562

 Other 36

 TOTAL 1.533

Uninsured health institutions 28.916

Grand Total 30.449

Mobile Library Service

The mobile library is a public library service (KYGM, 2017) that provides services to users 
who do not have access to built-in library services, through materials designed for mod-
ern library purposes. According to the information received from the General Directo-
rate of Libraries and Publications, a total of 277,461 books were borrowed from the mo-
bile library service in 2016 (KYGM, 2017).

Home Dependent User Service

Providing home-bound citizens with equal access to public services, contributing to the 
development of their knowledge and culture, their creative abilities, and improving their 
reading habits. The dependent reader who wants to borrow books informs the library 
through phone, internet or a relative (KYGM, 2017). According to the information re-
ceived from the authorities of the General Directorate of Libraries and Publications, a 
total of 735 books were borrowed within the scope of home-based user service in 2016 
(KYGM, 2017).

Visually Impaired Services

In order to benefit from the information services of the visually impaired, in March 2012, 
the BILED Project with the titled “You were not disabled in the access to information” 
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conducted in 85 libraries across Turkey. In addition, two libraries have set up the same 
system on the Internet access centers to provide the same services as local facilities. Vis-
ually impaired users in a total of 87 public libraries, 81 provincial public libraries, have 
access to the information they wish to access on their internet access centers in equal con-
ditions (KYGM, 2017). According to the information received from the authorities of the 
General Directorate of Libraries and Publications, a total of 3315 books were lent from 
visual blindness service in 2016 (KYGM, 2017). Turkey should see in the world both in 
the library and information services to the disabled, compared with other disadvantaged 
groups are fairly good level.

In-Service Trainings

The General Directorate of Libraries and Publications organizes in-service training pro-
grams on library services for disadvantaged groups. An in-service training program was 
held in Ankara on 23-24-25 August 2017 (KYGM, 2017) in order to support the pro-
fessional development of 250 personnel who started to work in the public libraries affili-
ated to the Ministry of Culture and Tourism. 

“Volunteerism and Volunteer Management” was presented by the authorities of the Gen-
eral Directorate of Education, Culture and Research under the program of the Minis-
try of Youth and Sports. Additionally, many training courses provided by KYGM such 
as “Library Management”, “Public Relations in Public Libraries”, “Children’s Libraries”, 
“Library Services for Disadvantaged Groups”, and “Information and Technology Liter-
acy” (KYGM, 2017). Furthermore, at the end of the program showing good practice ex-
amples, it was aimed that the principles of contemporary librarianship would be dissem-
inated to the whole country by bringing together the excitement and motivation of the 
relatives and the newly started librarians. Studies on public relations and volunteering will 
continue in the libraries (KYGM, 2017). The General Directorate of Libraries and Pub-
lications is in charge of in-service training of staff for disadvantaged groups, and service 
librarians can be considered a significant and aware development for disadvantaged users 
who benefit from this service.
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Conclusions and Recommendations

Public libraries in Turkey, especially in recent years there have been significant improve-
ments in library services for disadvantaged groups. However, the services provided in this 
regard have not spread throughout the country. The library and information centers have 
to shape their services in all the formats that are appropriate and necessary for disadvan-
taged users to benefit from information services. In libraries, services that are provided to 
disadvantaged groups of users need to be developed, disseminated and upgraded to world 
standards. Librarians serving in public libraries should be “human-focused”, patient, re-
sponsive, and flexible. Librarians serving in public libraries should have all the knowledge 
of the disadvantaged community. Librarians serving in public libraries should have pro-
fessional knowledge of all the materials in the collection. The services offered in the pub-
lic libraries should be promoted through announcements made on mass media.
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Abstract

The purpose of this study is to reveal the views of the classroom teachers on the practice of education th-
rough integration in special education. In the study, case study from the qualitative research methods is 
used.Content analysis method is used in analyzing the data. According to the results of the research, the 
majority of class teachers stated negative opinion about the implementation of education through integ-
ration. In addition, in order to achieve success in education through integration in special education, 
it is necessary to change mentality, schools must be made ready for integration by physical regulations, 
special support according to obstacles, special education specialist and assistant personnel support, deve-
lopment of teacher competencies and effective cooperation among all stakeholders has to be established. 

Keywords: special education, individuals with special training needs, education practices through 
integration, classroom teacher.

Introduction

Today, individual differences play an important role in the structuring of the education 
system. In education that individual differences are observed, it is necessary to provide 
suitable conditions for the educational, social and personal needs of the individuals. Spe-
cial education for this understanding; is defined as education that is offered to different 
and special needs students, that provides superior ability to reach the highest level in the 
direction of their talents, prevents the inadequacy of the individuals to turn into an obsta-
cle, enables the disabled person to respond to their own needs and equips them with the 
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skills to support them as independent and productive individuals.(Ataman, 2011). De-
termination of the educational needs of the students with special needs and the provision 
of educational environments and services in accordance with the determined needs pro-
vide important participation for them to take place as independent and productive indi-
viduals in the society (Kırcaali-İftar, 1998; Şahbaz & Kalay, 2010).

Individuals with special training needs, according to the types of obstacles; those with mild 
mental impairment, those with moderate mental impairment, those with severe mental 
impairment, those with more severe mental impairment, those with attention deficit and 
hyperactivity impairment, those with emotional and behavioural disabilities, those with 
language and speech difficulties, those with visual impairment, those with orthopaedic dis-
abilities, individuals with cerebral palsy, autistic individuals, persons with special learning 
difficulties, those with persistent disease, and those with giftedness (Milli Eğitim Bakan-
lığı, [MEB], 2014). Classification of special needs individuals is a necessary condition 
for education because their learning and perception characteristics are different. Students 
should be classified according to the type of needs and they should benefit from the ed-
ucation services in the context of the type of needs (Kırcaali-İftar, 1998; Özgür, 2015).

Special needs children have different educational environments according to the types of 
disabilities and their grades. These environments range from the least restrictive environ-
ment in which they are educated with their peers to individual private educational board-
ing schools in the countryside (Eripek, 2007; Ataman, 2011). Individuals are placed in 
the appropriate educational setting, with a minimum of restrictive training to the most re-
strictive one, in the form of a support classroom, special education class, separate school, 
boarding school and home or in-patient education services, (Sığırtmaç and Gül, 2008, Sal-
end, 2011; MEB, 2014). Among these practices, the most adopted and developed model 
in our country and in the world is the inclusive education practices which are used as the 
most widely accepted and widely adopted education policy in recent years, based on the 
training of special needs students in the normal class, which restricts students with spe-
cial needs students from their peers and their environment at least. (Kırcaali-Iftar, 1992; 
Kargın, 2004; Sığırtmaç & Gül, 2008; Melekoglu, Cakiroglu & Malmgren, 2009; Suc-
uoğlu & Kargın, 2010; Batu & İftar, 2011). While this practice is called mainstreaming / 
integration in the first years, “inclusion” has begun to be used today (Avramidis & Nor-
wich, 2002; Gürgür, 2008; Keser, 2016; MEB, 2013).
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Educational practices through integration provide special needs students with a learning 
environment in which each student can progress at their own pace (Salend, 2011). It states 
that the physical conditions and curriculum of the school are regulated in such a way as to 
enable the students with moderate and severe disabilities to continue to train the organized 
education (MEB, 2013). Integration practices are designed to ensure that children having 
individual differences and special needs can be trained in the same way as pupils in gen-
eral education schools, based on the idea of in-group individualization in order to main-
tain the education of their students efficiently, in curriculum programs and in the physi-
cal structure of the school, regulation and the necessary improvements. The philosophy of 
integration education practices is the adaptation of the school to the child rather than the 
adaptation of the child to the school (Eğitimde Reform Girişimi, 2011; Gürgür, 2008).

The purpose of educational practices through integration is to ensure that individuals with 
special needs interact with each other and their peers at all levels and at the highest level 
of educational objectives (MEB, 2017). In effective integration applications, the education 
system aims at the development of all learners. For this purpose, while placing students in 
general education classrooms, arrangements are made to ensure social acceptance by taking 
into account the characteristics of the learners (Allen & Cowdery, 2015; Salend, 2011). 
Educational practices through integration provide opportunities for non-disabled students 
to identify individuals with special education needs that they may encounter in many ar-
eas of social life, their understandings and individual differences more easily (MEB, 2013).

When literature is examined, it is seen that the researches on integration education in our 
country are inadequate. In the research conducted by Keser (2016), it was determined 
that the support services provided in education applications by integration are inadequate. 
When examining foreign literature, Avramidis, Bayliss & Burden (2000) found that can-
didate teachers have positive attitudes towards the integration of special needs individu-
als in general education schools. According to teacher’s opinion in the survey conducted 
by Anati (2012), it has been determined that teachers do not see themselves adequate in 
practice and have problems in practice through integration. Integration education is sepa-
rated from inclusion training in that all students continue their education in the same gen-
eral education environment with their peers, arrangements are made to meet the needs of 
special needs students in the general education schools and classes, and all education sup-
port services to be provided to the students are offered in general education classes. The 
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practice of integration education is based on the idea that special needs individuals who 
spend most of their lives in society should maintain their education in an educational en-
vironment which is an important time of their lives in the same educational environment 
as their peers so as to provide social adaptation and social acceptance instead of separate 
special education environments from their peers. The views of the teachers responsible for 
the education of the special needs individuals are important in determining the extent to 
which their education practices will be reflected in the field through the development and 
integration of the quality of the educational services offered to the special needs individ-
uals. Inadequate research in this area also increases the importance of research. The pur-
pose of this research is to determine the opinions of the classroom teachers on the prac-
tice of education through integration in special education.

Method

Research Design

In this research, in which teacher views on of the classroom teachers on the practice of ed-
ucation through integration in special education were examined, “case study” was used in 
qualitative research methods. The case studies are based on the question ‘how’ and ‘why’, 
allowing a deep investigation of a fact or phenomenon that the researcher cannot control 
(Yıldırım & Şimşek, 2011). The most prominent feature of the case study method is that; 
to focus on an up-to-date phenomenon, event, situation, individual and groups, and to ex-
amine it in depth. (Ekiz, 2009). In this study, it was considered as a case to determine the 
opinions of the teachers about the implementation of the education through integration.

Working Group

To create the study group, maximum diversity sampling was used from purposeful sam-
pling methods. In order to ensure diversity in the study group, the participants consisted 
of 20 participants selected from classroom teachers with different characteristics such as 
educational status, special needs students in the class, and professional seniority.

Data Collection

Structured interview forms prepared by researchers were used as data collection method 
in the research. A structured interview form consisting of six open-ended questions was 
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prepared and implemented to determine the requirements of the participants on the im-
plementation of the training through integration. For the structured interview questions 
prepared for the teachers, 3 different expert opinions were consulted, pilot interviews were 
made with 4 teachers and the clarity of the questions was tested. After the expert opin-
ions and pilot interviews, the final form of the form was given by making some correc-
tions on the interview form. In the interviews, the questions in the interview form were 
directed to the participant respectively. The researchers took care to avoid directing par-
ticipants. Each participant was given a code name in the analysis and reporting process, 
which was addressed by the participant names during the interviews.

Data Analysis 

The data were collected in a structured interview form. The collected data were analyzed 
by content analysis technique. It has been studied in detail on the data set. In the analyzes, 
each teacher is given a code, the data is analyzed and reached to the themes and catego-
ries. While coding, the themes and categories were kept faithful to the raw data. For this 
purpose, the data are described using direct citations from the teacher’s views. In order to 
ensure the reliability of the research, the opinions of the teachers were coded separately 
by the researchers, and the coding made was compared. Apart from the researchers, in 
the creation of the themes and categories, the opinions of the three experts in the field of 
qualitative research were taken into consideration and the coding was compared and the 
themes and categories were finalized. In order to ensure the reliability of the data obtained 
by the descriptive analysis, Miles & Huberman’s (1994) “Agreement / (Agreement + Di-
vergence) x 100” formula was used. The reliability ratio between the researchers was 84%.

Findings and Comments

In this section, interviews with 20 teachers who participated in the survey were given five 
themes in the direction of the obtained data, subcategories of each theme and opinions 
were given. The five themes formed in the direction of the findings of the research are 
listed below respectively. Within the scope of the research, the views on the way to look 
at educational practices through integration in special education are presented in Table 1.
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Table 1.Teachers’ views on how to look at educational practices through integration in special education

Theme Category Opinions
Frequency 
(f )

An overview of 
educational practices 
through integration 
in special education

Preliminary 
assessment

Negative opinions 15
Positive opinions 2
No opinion 3

Current 
state

The absence of social consciousness 13
Families have negative attitudes 8
School administrators are irrelevant 4
Negative approach of teachers 4
Lack of communication and interaction 
between peers

2

In Table 1 above, it is seen that the opinions of teachers on the way to look at educa-
tional practices through integration in special education are collected in pre-evaluation and 
current status categories. Negative opinions in the pre-evaluation category (f = 15); and 
in the current situation category, there is no social consciousness (f = 13) are prominent 
opinions in the direction of teacher opinions. Below are direct citations on the views of 
teachers on how to look at educational practices through integration in special education;

“Integration is never practicable in the present situation, and education is paralyzed, if it is 
implemented in my opinion (T3)”.

“It is very difficult for us to come to this point right now. Within the current education situ-
ation, families, school principals and the community are having a lot of problems due to this 
attitude (T7) “.

“In this context, social sensitivity must be developed, and if children develop social sensitivity, 
it is easier for them to integrate into education (T9)”.

“I do not think integration is the right thing to do. Even one integration student in the class-
room sometimes affects education very badly (T12)”

“I think there is no feasibility. It stays on paper (T15)”.

“I don’t have enough information on this subject (T2)”.
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“Implementation is very difficult. Families and teachers are opposed in the first place. Even a 
student with a learning disability in the school is trying not to get into the classes of teachers 
and families. There are other types of obstacles. Serious resistance would be the issue (T10) “.

In the scope of the research, the opinions about the success of the training applications 
through integration are presented in Table 2.

Table 2. Teachers’ views on achievement in educational practices through integration in special education.

Theme Category Opinions Frequency 
(f )

Success in 
training 
applications 
through 
integration 
in special 
education

Mentality 
change

Social mentality change 12
All families should support 9
Teachers have positive attitudes and thoughts 5
Managers have positive attitude and opinion 2

Physical 
arrangements

Schools should physically address all disability 
groups

13

Strengthen the sporty base 8
Support by legal legislation 3

Supports

All schools should receive special education 
support

11

Expert support must be provided according to 
the handicap type

7

Assistant staffing must be provided 4
Functional support training rooms should be 
opened

1

Teacher 
quality

Development of teacher qualifications 8
Teachers should be given integration training 5
Undergraduate programs should be organized 
according to integration training

1

Cooperation

School-family cooperation 5
Family-family cooperation 3
Teacher-management business cooperation 2
School-guidance research center business 
cooperation

1
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In Table 2 above, it is seen that the opinions of the teachers related to success in edu-
cational practices through integration in special education are collected in categories of 
mentality exchange, physical arrangements support, teacher quality and cooperation. So-
cial mentality change (f = 12) in the mentality change category in the direction of teacher 
opinions; (f = 11), schools should physically address all disability groups in physical ar-
rangements category (f =13); all schools should receive special education support in sup-
port category (f=11) development of teacher qualifications in the category of teacher qual-
ity (f = 8), school-family cooperation in the category of cooperation (f = 5) are prominent 
opinions in the direction of teacher opinions. Below are direct citations of teachers’ views 
on the success of educational practices through integration;

“In order for disabled people to take place at all levels of the school, society must be ready for 
this situation. If mentalities change in this regard, success will be achieved if the point of view 
for the disabled changes (T20) “.

“One of the most controversial topics at the beginning of the year is which classes of integration 
students will be placed in. No teacher wants students who are not autistic or moderate, even 
with attention deficit or learning difficulty (T14) “.

“Schools must make necessary physical arrangements, social and sportive base must be strength-
ened. These arrangements should be based on legal arrangements (T2) “

“Sometimes we do not even have a inclusion student, and most colleagues think they have a 
hard time. It would be useful if there was specialist support for special education (T11) “.

“If integration training is implemented, undergraduate programs must be organized according 
to this practice. Teachers must come equipped with this in the field (T3) “.

“The attitude of the parents of the normal students is most important for the success of this im-
plementation. They do not accept the inclusion student. In fact, the parents do not even want 
their children to sit with the inclusion student. All of the families should have a positive atti-
tude (T7) “.

Within the context of the research, the views on risk and threats in educational practices 
through integration in special education are presented in Table 3.
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Table 3. Teachers’ views on risk and threats in educational practices through integration 
in special education

Theme Category Opinions Frequency (f )

Risks and threats to 
education practices 
through integration

Preparation

Negative attitudes 16

The lack of social awareness 8

Family concerns 4

Application

Occupational inadequacy of teachers 13
Inadequate physical base of schools 8
Crowded classroom sizes 4
Inadequate support services 4
Inadequate implementation base 2

In Table 3 above, it is seen that teachers’ opinions on risk and threats in educational prac-
tices through integration in special education are collected in the preparation and applica-
tion categories. Negative attitudes in the preparation category in the direction of teacher 
opinions (f = 16); professional inadequacy of teachers in the application category (13) are 
the prominent opinions in the direction of teacher opinions. Below are direct citations of 
teachers on the application of risk and threats to education through integration;

“The perspectives of teachers, administrators, families and even students to students with disa-
bilities are not very positive. If the teacher’s disability student attitude is not positive, everyone 
is taking the frontline. These attitudes are now the greatest threat I think (T11)”.

Schools and teachers do not have adequate base to support these students with educationally 
handicapped students. We are not enough for students, including professional qualifications. 
Implementation at this stage does not go beyond issuing more problems (T8) “.

“I have often come across the complaints of the parents to the insufficiencies of the parents’ cur-
rent inclusion students. It is very difficult for families to be convinced of this project, I think it 
is a potential threat to success (T3) “.

“The classroom is already crowded, think of two or three disabled students on top of it. I think 
it would be very difficult for the teacher. Will they deal with class or them? On the contrary, 
students are completely excluded by their peers because of problems to be experienced (T19) “.
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“... the lack of special training teachers and assistant personnel, the fact that schools are not 
physically ready .... (T12) “.

Within the scope of the research, opinions on the theme of proposals for educational prac-
tices through integration in special education are presented in Table 4.

Table 4. Teachers’ opinions on the proposals for educational practices through integration 
in special education

Theme Category Opinions Frequency 
(f )

Proposals 
for 
educational 
practices 
through 
integration

Awareness 
building

Training arrangements 13

Effective guidance service 10

Parent information 5

Common tasks for disabled students in joint projects 3

Hierarchical positive perspective 3

Preparation of spot films, banners and brochures 1

Education 
model

Class according to handicap type 7

Special subclass 5

Special education school 3

Inclusion 3

Integration 2

Physical 
base

Schools fit all handicap types 12
Creation of sporty and social activity areas 8
Providing material support 2
Creation of application areas 1

Human 
resources

A sufficient number of helpful staff for each school 12
Improving teacher competence 7
Expert support 7
Each school has a sufficient number of special 
education teacher

4
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In Table 4 above, it is seen that the opinions of the teachers on the basis of the sugges-
tions for the training applications through integration in special education are collected 
in the categories of awareness building, education model, physical base and human re-
sources. Training arrangements in creating awareness category (f = 13); class according to 
handicap type (f = 7) in the education model category, schools are suitable for all hand-
icap types in the physical infrastructure category (f = 12), and in the human resources 
category, sufficient number of auxiliary staff are provided in each category (f = 12) are 
the prominent opinions in the direction of teacher opinions. Below are direct quotations 
from teachers on their suggestion for the provision of proposals for educational practices 
through integration;

“Education can be arranged for parents, teachers and administrators; awareness can be created 
in the society through the preparation of the public and the spots in the media. Through train-
ing, a successful application can be made (T7) “.

“Students with disabilities should also be assigned tasks related to other responsibilities at school 
events. They must be supported and successful. Being successful can be effective in changing the 
attitudes of peers and other people (T3) “.

“I think that classes should be classified according to the type of the handicap, experts in every 
class should take the task (T19)”.

“I think the most correct model, if incomplete integration is completed”(T6).

“Schools should make necessary physical arrangements, social and sporty base should be strength-
ened .... (T2) “

“As a teacher I feel myself very inadequate in this regard. We are all unable to provide enough 
support to students with disabilities to provide training and make the right contribution. Most 
of the time, we are stuck in trouble. In this regard, teachers should know how to approach these 
kinds of students and how to support them (T14) “.

Discussion, Conclusion and Suggestions

In this study, the views of classroom teachers on the implementation of education through 
integration in special education were examined. It has been determined that the majority 
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of teachers have a negative view on the implementation of education through integra-
tion in special education. Teachers have stated that there will be problems when integra-
tion is implemented in the current situation due to lack of social consciousness, negative 
attitudes of family and teachers, lack of interest of school administrators, lack of com-
munication and interaction among students. Sadioğlu, Bilgin, Batu, and Oksal, (2013) 
and Akalın (2015) found that the vast majority of teachers stated their negative views on 
inclusive education. In our study, it can be said that the teachers had negative opinions 
about the education practices through integration and neither were adopted by the teach-
ers. Among the reasons for this situation is the fact that the teachers have negative atti-
tudes. The findings of our research indicate that there is a similarity between the findings 
of the researches (Combs, Elliott and Whipple, 2010; Coşkun, Tosun and Macaroğlu, 
2009; DeBoer, Pijl and Minnaert, 2011; Kayhan, Şengül and Akmeşe, 2012; Obiakor, 
Harris, Mutua, Rotatori and Algozzine, 2012; Sarı, Çeliköz and Seçer, 2009; Şahbaz and 
Kalay, 2010) negative attitudes and findings of reasons for failure to achieve the desired 
success inclusion training.

According to the teachers’ opinions, it is stated that it is necessary to change mentality in 
order to achieve success in the education practices through integration in special education, 
to make the schools ready for integration by making physical arrangements, to provide ex-
pert support according to handicaps, special education specialists and assistant personnel 
support, development of teacher competencies and effective cooperation should be estab-
lished among all stakeholders. It has been determined that the teachers do not see them-
selves adequate to teach to the students with special needs (Akçamete, 2009; Babaoğlan 
and Yılmaz, 2010; Bubpha, Erawan and Saihong, 2012; Dikici-Sığırtmaç, Hoş and Ab-
bak, 2011; Kingston, Karvonen, Thompson, Wehmeyer & Shogren, 2017; Mfuthwana, 
2016; Scott, 2016; Shady, Luther & Richman, 2013; Sharma, Simi ve Forlin, 2015; Suc-
uoğlu, Bakkaloğlu, Akalın, Demir and İşcen-Karasu, 2015). In our research findings, em-
phasis on teacher adequacy for the success of the application is similar to the results of 
the research. It is important to cooperate with teachers, school personnel, family, related 
persons and institutions in order to achieve success in inclusive education practices (Batu 
and Kırcaali-İftar, 2011, Çolak, 2007; Lee and Low, 2013, Sucuoğlu and Kargın, 2010). 
Research findings on co-operation are similar to those of inclusive education research. In 
both cases, the most important precondition principle for the progress of the process in 
a productive and healthy way is the cooperation.
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According to the teachers’ views, negative attitudes in education through integration in 
special education, lack of awareness, inadequacy of teachers, presence of crowded class-
rooms, inadequacy of support services and lack of application base in general are con-
sidered as important risks and threats. It has been determined by Keser (2017) that the 
support services provided for the individuals with special needs are determined and the 
support services provided in the research that these services are evaluated within the scope 
of integration implementations are insufficient. In our study, teachers expressed the inade-
quacy of support services as an important risk and threat to success. Teachers have advised 
to carry out awareness-raising activities for the implementation of education through in-
tegration, to provide special education services in different education models, especially 
classes according to handicap type, to strengthen the base in terms of physical use and ef-
ficiency of schools and to improve human resources in quantity and quality. The follow-
ing suggestions were made in the light of the results of these researches conducted to de-
termine the opinions of teachers about their education practices through integration in 
special education. In order to raise awareness in the society about integration, it has been 
proposed to carry out studies for family, teachers and policy makers, to develop teacher 
qualifications with in-service trainings, to put education practices through integration in 
undergraduate programs and to make schools ready for training applications through in-
tegration physically.
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BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ 
ADAYLARININ MESLEKİ KAYGI 
DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 
(KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 
EXAMINATION OF OCCUPATIONAL 
ANXIETY LEVELS OF PHYSICAL 
EDUCATION TEACHER CANDIDATES 
(KOCAELI UNIVERSITY EXAMPLE)
Ahmet Gönener, Kenan Sivrikaya

Abstract

The data of this research was obtained by 100 volunteer students in physical education and sports 
teacher education in the spring semester of 2015 - 2016 academic year in Kocaeli University Physical 
Education and Sports School in order to determine the demographic structures of and the personal 
information form developed by the researcher and Saban et al. (2004) by applying the “Teacher Can-
didate Anxiety Scale” developed by Borich (1996). The data in this study were analyzed by SPSS 21.0 
program with Frequency Distribution, Independent T-Test and One-Way ANOVA methods. As a result 
of the analysis of this data was found that there were no statistically significant differences among the 
teacher-centered, task-centered and student-centered anxiety levels according to the gender factor. Ac-
cording to the individual and team sports factors, there was a significant differences between the levels 
of Self-Centered and Student-Centered Anxiety Levels of 0.05 and Mission-Centered Anxiety Levels 
of 0.01.

Key words: Occupational Anxiety, Physical Education and Sport, Teacher.
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Giriş

Kaygının Türk Dil Kurumunda sözlük anlamına bakıldığında; “üzüntü, endişe duyulan 
düşünce, tasa”, “bireylerin, istek ya da güdülerinin gerçekleşememesi ya da tehdit edici bir 
durum karşısında duydukları tedirginlik, huzursuzluk, belirsizlik, korku, endişe, sıkıntı, 
kontrol kaybı gibi olumsuz duygusal bir duygu” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2016). 
Farklı bir tanımlamada ise, bilinmeyen kaynağa duyulan belirsiz bir korkudur. Sevinç, 
öfke, korku ve üzüntü insanların temel duyguları arasındadır. Psikologlar “korku” terimini 
korku nedeninin bilindiği durumlar için kullanırlar. Kaygının ise nedeni bilinmemekte-
dir. Ana duygulardan biri olan korkunun daha yaygınlaşmış, kaynağı ya da nesnesi belir-
siz olan türüne kaygı (anksiyete) denilmektedir (Morgan, 2005).

Mesleki Kaygı, Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinin gereklerini yerine getire-
bilmeleriyle ilgili olarak, kendine, göreve ve öğrenciye yönelik olarak duydukları kaygıdır 
(Fuller, 1969: 207-226). 

Günümüz dünyasında birçok toplumlar bireyler arasında rekabet yoluyla başarıyı elde 
etme çabası içindedir. Çocukluk çağından itibaren diğer kişilerin saygısını kazanabilmek, 
seçmiş olunan alanlarda yüksek kalitede bir profesyonel olmak için bu zorlu dünyada sıkı 
çalışmak zorunda olduğumuzu öğreniriz. Çocukluktan başlayan durum karşısında mesl-
eki saygınlığın başarı, mutluluk ve öz saygının başlıca kaynağı olduğuna inanırız (Kar-
tashova, 2015). Bu durum özellikle üniversite de okuyan öğrencilerin bu mesleki saygın-
lığı yakalama konusunda kaygı duymasına sebep olur. Nitekim üniversite öğrencilerinin 
sıkıntı yaşadıkları sorunları belirlemeye yönelik yapılan çalışmalara baktığımızda da kari-
yer edinme, mezun olunca ne olacaklarını bilememe ve mesleki kaygıların en çok prob-
lem yaşanılan ilk üç alandan biri olduğu görülmektedir (Doğan ve Çoban, 2009: 157-
168.; Gizir, 2005: 196-213; Kaya ve Büyükkasap, 2005: 367-380).

Ben merkezli kaygılar birey merkezlidir. Bu tür kaygıları yüksek olan öğretmen aday-
ları, mesleki başarı özellikleri konusunda karmaşa yaşadıkları; görev merkezli kaygının ise 
öğreticilik merkezli olduğu bilinmektedir. Görev merkezli kaygı ise iyi bir öğretmen ola-
bilme içeriklidir. Bu yönde karmaşa yaşayan öğretmen adaylarının mesleki yaşam süre-
cinde oluşabilecek güçlüklerin üstesinden nasıl gelebileceğine ilişkin merakının olması old-
ukça doğal bir durumdur.
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Yöntem

Bu araştırmanın verileri, Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda 
2015 - 2016 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında beden eğitimi ve spor öğretmenliği 4. 
sınıfta öğrenimlerine devam eden toplam 100 gönüllü öğrenciye demografik yapılarının 
belirlenmesi amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen ve 5 maddeden oluşan kişisel bilgi 
formu ve Saban ve arkadaşları (2004: 198-209) tarafından, Borich’den (1996) uyarlanarak 
geliştirilen “Öğretmen Adayı Kaygı Ölçeği’ uygulanarak elde edilmiştir. Öğretmen Adayı 
Kaygı Ölçeği “Ben – Merkezli Kaygılar” (BMK), “Görev - Merkezli Kaygılar” (GMK) ve 
“Öğrenci – Merkezli Kaygılar” (ÖMK) olmak üzere üç bölümden ve her alt bölüm için 
15 olmak üzere toplam 45 maddeden oluşan beşli Likert niteliklidir ve Cronbach Alfa 
katsayısı 0.94 ile 0.67 arasında dğişkenlik göstermektedir (Bozdam, 2008). 

Araştırmada elde edilen veriler SPSS 21.0 programında frekans dağılımı, Bağımsız T- Testi 
ve One-Way ANOVA yöntemleri ile analiz edilmiştir.
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Bulgular 

Tablo 1: Araştırma Grubunun Demografik Özelliklerine ilişkin Frekans Dağılımları

PARAMETRELER N %

CİNSİYET
Erkek 47 47,0

Kadın 53 53,0

ANNE EĞİTİM 
DURUMU

İlköğretim 55 55,0

Ortaöğretim 26 26,0

Lisans 19 19,0

BABA EĞİTİM 
DURUMU

İlköğretim 51 51,0

Ortaöğretim 25 25,0

Lisans 24 24,0

AİLE GELİR DURUMU

2000 TL’den az 56 56,0

2001-2250TL 9 9,0

2251-2500TL 10 10,0

2501-2750TL 8 8,0

2751-3000+ TL 17 17,0

SPOR BRANŞI
Bireysel Sporlar 51 51,0

Takım Sporları 49 49,0

TOTAL 100 100,0

Tablo 1’de görüldüğü gibi beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının cinsiyet açısından 
%47’si erkek, %53’ü kadın, anne eğitim durumları açısından % 55’i İlköğretim, % 26’si 
Ortaöğretim, %19’u Lisans mezunu, baba eğitim durumları açısından %51’i İlköğre-
tim,%25’i Ortaöğretim,%24’ü Lisans mezunu, Aile gelir durumuna göre 2000 TL’den az 
geliri olanlar %56, 2001-2250 TL arası %9, 2251-2500 TL arası %10, 2501-2750 TL ar-
ası %8, 2751-3000 TL arası %17, Spor branşına göre Bireysel sporlar %51, Takım spor-
ları %49 olarak bulunmuştur.
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Tablo 2: Araştırma Grubunun Ölçek Alt Parametrelerinden Elde Ettikleri Puanlara İlişkin 
Tanımlayıcı İstatistik Değerleri

ALT BOYUTLAR N X±SS MIN MAX
Ben Merkezli Kaygı 100 35,29±10,40 16,00 56,00
Görev Merkezli Kaygı 100 35,85±9,94 17,00 55,00
Öğrenci Merkezli Kaygı 100 34,59±10,42 15,00 62,00

Tablo 2’de görüldüğü üzere beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının ben merkezli 
kaygı düzeylerine ait puan ortalamaları x=35,29±10,40, görev merkezli kaygı düzeyler-
ine ait puan ortalamaları x=35,85±9,94, öğrenci merkezli kaygı düzeylerine ait puan or-
talamaları x=34,59±10,42 olarak bulunmuştur.

Tablo 3: Araştırma Grubunun Cinsiyet Faktörüne Göre Ölçek Alt Parametrelerinden Elde Ettikleri 
Puanlara İlişkin Bağımsız T Testi Sonuçları

Parametreler CNS N X±SS T Değeri Anlamlılık

Ben Merkezli Kaygı
Erkek 47 36,06±10,50

0,699 p=0,486>0,05
Kadın 53 34,60±10,36

Görev Merkezli Kaygı
Erkek 46 36,89±10,13

0,972 p=0,334>0,05
Kadın 53 34,94±9,78

Öğrenci Merkezli Kaygı
Erkek 47 35,27±10,14

0,618 p=0,538>0,05
Kadın 53 33,98±10,72

Tablo 3’de görüldüğü gibi, araştırma grubunun ölçek alt boyutları için elde ettikleri puan-
lar arasında cinsiyet faktörüne göre anlamlı farklılık elde edilmemiştir. 



 
Ahmet Gönener, Kenan Sivrikaya

194

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEKİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Ahmet Gönener, Kenan Sivrikaya

Tablo 4: Araştırma Grubunun Bireysel ve Takım Sporları Değişkenine Göre Ölçek Alt 
Parametrelerinden Elde Ettikleri Puanlara İlişkin Bağımsız T Testi Sonuçları

Parametreler CNS N X±SS T Değeri Anlamlılık

Ben Merkezli Kaygı
Bireysel 51 33,03±10,21

-2,253 p=0,027<0,05*
Takım 49 37,67±10,17

Görev Merkezli Kaygı
Bireysel 51 33,33±9,80

-2,674 p=0,009<0,01**
Takım 49 38,52±9,80

Öğrenci Merkezli Kaygı
Bireysel 51 32,17±9,83

-2,428 p=0,017<0,05*
Takım 49 37,10±10,52

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

Tablo 4’de görüldüğü gibi, araştırma grubunun ölçek alt boyutları için elde ettikleri puan-
lar arasında ben merkezli kaygı ve öğrenci merkezli kaygı puanları arasında 0,05 düzeyinde 
anlamlı farklılık bulunurken, görev merkezli kaygı puanları arasında ise 0,01 düzeyinde 
anlamlı farklılık bulunmuştur. 

Tartışma

Araştırma grubunun demografik özelliklerine ilişkin elde edilen sonuçlar değerlendi-
rildiğinde; anne ve babaların eğitim düzeyi %50 üzerinde ilköğretim ve yine %56 düzeyinde 
de 2000 TL’den düşük gelir düzeyinde oldukları görülmektedir. Bu sonuçlar değerlendi-
rildiğinde ise araştırma grubunun büyük çoğunlukla paralel demografik özelliklere sahip 
oldukları görülmektedir.

Tablo 3’te görüldüğü gibi araştırma grubunun ölçek alt boyutlarına göre elde ettikleri 
puanlar arasında istatistik olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır. 

Doğan ve Çoban (2009: 157-168) öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik 
tutum ve kaygı düzeylerinin belirlenmesi, tutum ve kaygı arasındaki ilişkinin incelenmesi 
ve tutum ve kaygı düzeylerini etkileyen değişkenlerin saptanması amacıyla yaptıkları çalış-
mada öğrencilerin tutumlarının olumlu, kaygı düzeylerinin düşük ve tutum ile kaygı ar-
asında düşük düzeyde negatif ve anlamlı bir ilişki olduğunu saptamışlardır. 
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Saban ve ark. (2004: 198-209) öğretmen adaylarının mesleki kaygılarını ortaya çıkartmak 
için yaptığı çalışmada birinci sınıf öğretmen adaylarının mesleki kaygıları daha çok “öğren-
ciler” üzerinde yoğunlaşırken, dördüncü sınıf öğretmen adaylarının mesleki kaygıları daha 
çok “öğretmenlik görevi” üzerinde yoğunlaştığını vurgulamışlardır.

Doğan ve Çoban (2009: 157-168) yaptığı çalışmada öğrencilerin tutumlarının olumlu, 
kaygı düzeylerinin düşük ve tutum ile kaygı arasında düşük düzeyde negatif ve anlamlı 
bir ilişki olduğunu göstermiştir. Kızların, mesleğini yakınlarına önerenlerin, mesleğini sev-
enlerin ve iş bulma konusunda iyimser olanların daha olumlu bir tutuma sahip olduk-
ları saptamışlardır. İş bulma konusunda karamsar olanların daha kaygılı oldukları tespit 
etmişlerdir.

Atmaca (2013: 67-76.) yaptığı çalışmada, Almanca, Fransızca ve İngilizce Öğretmenliği 
bölümlerinde okuyan öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeyleri bazı değişkenler (cin-
siyet, bölüm ve yaş) aracılığıyla saptanmaya çalışılmıştır. Üç farklı kaygı türünün genel 
olarak yabancı dil öğretmeni adayları arasındaki dağılımına baktığımızda, öğretmen aday-
larının görev-merkezli kaygı düzeylerinin ben-merkezli ve öğrenci-merkezli kaygı düzey-
lerinden çok daha yüksek olduğu saptamıştır.

Akgün ve ark. (2007:283-299) yaptıkları çalışmalarında, Fen Bilgisi ve Matematik Öğret-
menliği öğrencilerinin kaygı düzeylerinin cinsiyet, başarı durumu ve anne-baba tutumları 
gibi değişkenlerden etkilendiği; Fen ve Matematik öğretmenliği branşlarındaki öğrencil-
erin kaygı düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farkın olmadığı; kız öğrencil-
erin kaygı düzeylerinin erkek öğrencilerden çok yüksek olduğu sonuçlarına ulaşmışlardır. 

Saracaloğlu ve ark. (2009: 38-54) tezsiz yüksek lisans öğrencileri üzerinde yürüttüğü bir 
araştırmada bölümlerine isteyerek gelen öğrencilerin, mesleğe yönelik kaygılarının düşük, 
akademik güdülenme düzeylerinin ise yüksek olduğu ve kız öğrencilerin mesleğe yönelik 
yeterlik algılarının erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu saptamışlardır. 

Yapılan araştırmalar farklı alanlardaki öğretmen adaylarında mesleki kaygının belirlen-
mesi ve araştırma grubumuz gibi aktif yaşamın oluşturduğu güvenden kaynaklanmış ola-
bileceğini düşündürmektedir. Sporun bireyler üzerinde yarattığı olumlu tablonun aynı 
zamanda bireylerin kaygı düzeylerinide azalttığı, bireylerin ruhsal tablosunda da olumlu 
etkilerinin olduğu literatürce de belirtilmektedir. Araştırma grubumuzu oluşturan beden 
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eğitimi öğretmeni adaylarının mesleki kaygı seviyeleri üzerinde bireylerin aktif yaşamlarının 
olumlu etkilerinin olduğu düşünülmektedir. Aktif yaşama bu tür katılımın geliştirmiş ola-
bileceği kişisel ve mücadeleci yapının yansımaları şeklinde değerlendirilebilecek bu durum 
araştırma sonuçlarımızı desteklemektedir. Araştırma grubumuzda elde edilmiş olan diğer 
sonuçlarda bu durumu desteklemektedir.

Tablo 4’te görüldüğü gibi araştırma grubunun cinsiyet gözetmeksizin sadece bireysel ve 
takım sporları gibi spor türü tercihlerine göre elde edilen test sonuçları ben merkezli ve 
öğrenci merkezli alt boyutlarda 0,05 ve görev merkezli alt boyutunda 0,01 düzeyinde an-
lamlı sonuçlar elde edilmiştir.

Öğrenci sayılarının artması ile öğrenme zorluklarının yaşanması, öğretmenlerin öğrencil-
erine yetersiz eğitim verme kaygısı, mesleki güvensizlik ve yetersizlik bunlardan bazılarıdır. 
Bunun yanında, mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin deneyimli öğretmenlere göre kaygı 
düzeylerinin daha yüksek olduğu da saptanmıştır (Wagner, 2008: 157).

Üniversitelerin özellikle son sınıfına gelen öğrencilerin iş seçimi, gerçek hayata atılmasıyla 
ilgili düşünceleri, yaşadığı arkadaşlıklar ve en önemlisi iş bulamama korkusu onlar için 
kaygı yaratıcı problemler olabilir (Tümerdem, 2007: 32-45). 

Yapılan çalışmada kaygı düzeylerinin düşük olması, üniversite öğrencileriyle yapılan bir 
çalışmada okunan alana göre de mesleki kaygı puanlarının değiştiği; özellikle özel yetenek 
sınavı ile öğrenci alan bölümde eğitim gören öğrencilerin kaygı düzeylerinin, diğer bölüm-
lerde eğitim gören öğrencilerim kaygı düzeylerinden daha düşük olduğu literatür çalışma-
larında rastlanmaktadır (Bozdam, 2008).

Elde edilen anlamlı farklılıklar üzerinde yapılan spor türünün etkilerinin olduğu gözlen-
mektedir. Özellikle takım sporları ile ilgilenenlerin her üç alt boyuttada ortalama kaygı 
puanlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Bunun nedenleri arasında bireysel spor-
larla ilgilenenlerin müsabaka ortamında karşılaştıkları güçlükleri çoğu zaman tek başına 
mücadele ederek aşmaya çalışmasının olumlu etkilerinin olduğu düşünülebilir. Bu tür spor-
larla ilgilenenlerin dışsal destekler elde etmeleri onların yarışma ortamındaki mücadeleleri 
açısından motivasyon dışında çok şey ifade etmeyebilir. Sporcu her zaman dışsal destek 
dışında korkularıyla kendi başına yüzleşmek ve mücadele etmek durumunda kalmasının 
olumlu etkileri olarak yorumlanabilir.
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Sonuç

Bu bölümde bulgulardan elde edilen Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği 4.sınıf öğrencil-
erin mesleki kaygı düzeylerine ilişkin görüşlerine ait sonuçlar, araştırmanın sorularına ce-
vap aranarak mesleki kaygı çerçevesinde tartışılmış ve diğer literatürler ile karşılaştırılarak 
yorum yapılmıştır.

Cinsiyete faktörüne göre istatistiki olarak anlamlı farklılık elde edilmemiş olmasına rağmen, 
erkek öğrencilerin mesleki kaygı ortalamaları kadınlara oranla daha yüksek olduğu belir-
lenmiştir. Bu yüksek ortalamaların nedenlerinin toplumsal rollerdeki dominantlık nedeni-
yle aile ve yaşadıkları çevrenin etkilerinin sonucu olarak değerlendirilebilir. 

Sonuç olarak, Beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin düşük 
olduğu ve cinsiyet acısından anlamlı farklılığın olmamasına rağmen takım sporları ve birey-
sel sporlar parametreleri arasında 0,01 ve 0,05 düzeyinde anlamlı farklılıkların belirlenmiş 
olması oldukça önemlidir. Nedenlerinin daha ayrıntılı olarak test edilmesinde yarar vardır.
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Abstract

Today, its important to have critical thinking skills for individuals to develop an accurate understan-
ding of events and phenomena in their environment and live an individually and socially qualified life. 
Their developments in this sense are closely related to the structure of the educational process they are 
involved in. In recent years, it is seen that the content of the educational programs on the development 
of critical thinking skills has increased. However, it is stated that individuals who can think critically 
can only be trained by teachers who think critically and tend to do so. For this reason, in this study it 
is aimed to determine the attitudes of the history teacher candidates about the subject who will teach 
history lesson which is one of the most critical courses in educating the individuals who can think criti-
cally. The research was conducted in 2016-2017 academic year. The study is a descriptive one and based 
on cross-sectional survey model. The participants were 80 history teacher candidates who are educated 
in 1st, 2nd, 3rd and 5th grades in History Education Program of a university placed in the west of the 
Turkey. In the study, “Critical Thinking Attitude Scale (CTAS)” and a questionnaire form including 
open-ended questions were used to determine the critical thinking attitudes of the history teacher can-
didates. As a result of the research, it was concluded that scores the history teacher candidates got from 
the critical thinking attitude scale were above the average. Furthermore, it was determined that the 
critical thinking attitudes of the teacher candidates did not show any difference according to the class 
variable. Nevertheless, the participants’ responses about the necessity of thinking critically and necessary 
competencies to think critically showed that they had an opinion about the subject but some informati-
onal convergence. Finally, it has been found that large amount of the participants had positive attitudes 
on teaching critical thinking through history teaching, but they had a lack of practical knowledge and 
experience on how critical thinking can be taught and how the challenges can be handled in this process.
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Giriş

Günümüzde insanlar yakın ve uzak çevrelerinde var olan ve yaşanan olaylar, olgular, nesne-
ler, insanlar vb. hakkında farklı birçok kaynaktan bilgi edinebilme imkanına sahiptir. Artık 
merak konusu olan şey hakkında bilgi edinmek için sadece internete bakmak bile yüklü 
miktarda veriye ulaşmak için yeterli olabilmektedir. Bu durum bilgiye kolayca ulaşma ko-
nusunda olumlu bir durum olarak değerlendirilebilmekle birlikte, edinilen bilgi yığınının 
eleştirel bir bakış açısıyla zihinsel süzgeçten geçirilmesini ve bu doğrultuda doğru biçimde 
kullanılabilmesini de zorunlu hale getirmektedir. 

Halpern’e göre (2014: 8) eleştirel düşünce istenilen sonuca erişme olanağını arttıran bi-
lişsel beceri ve stratejilerin kullanımıdır. Maksatlı, gerekçeli ve amaca yönelik - problem 
çözme, sonuçları formüle etme, olasılıkları hesaplama ve karar vermeyle ilgili- düşünceyi 
tanımlamak için kullanılır. Russel da eleştirel düşünceyi bazı ön kabule dayalı standartlar 
doğrultusunda değerlendirme ve sınıflandırma süreci olarak tanımlamıştır. Bu standartlar 
bilgi, beceri ve tutumdur (Akt. Halpern, 2014). Buradan da anlaşılacağı gibi eleştirel dü-
şünce bazı bilişsel becerilerle birlikte buna eğilimli olmayı da gerektirmektedir. Eleştirel 
düşüncenin gelişimi için en az eleştirel düşünme becerilerine sahip olmak kadar buna eği-
limli olmak da önemlidir. Çünkü kullanılmadığı sürece beceriler bir anlam ifade etmezler. 

Halpern (2014) ‘a göre eleştirel düşünme tutumu/eğilimi plan yapma istekliliğini, esnek-
liği, sabrı, hataları kabullenmeyi, kanıtlar aksini desteklediğinde fikrini değiştirebilmeyi, 
dikkatli ve uzlaşmacı olmayı gerektirir. Unrau (2008:18) ise eleştirel düşünce eğiliminin 
gerektirdiği yönelimleri şöyle sıralar: rasyonel (akılcı) bir titizlikle nedenleri arama, alter-
natif çözüm ve bakış açılarını düşünme, bilgiyi elde etmeye ve tamamlamaya çabalama ve 
azmetme, entellektüel oyunları sevme, plan yapma, stratejilerin elde edilmesi, uygulanması 
ve etkililiğinin değerlendirilmesi, inançların, kararların ve faaliyetlerin sonuçlarını değer-
lendirme, birinin ya da birilerinin bilgisine ulaşmak için kendi düşüncelerinin ya da di-
ğerlerinin düşüncelerinin hatalı bulunmasını kabullenme. 

Craver (1999)’a göre eleştirel düşünme becerilerinin öğrenilmesi 21. yüzyılın eğitimsel, 
mesleki, teknolojik taleplerini yerine getirmek için ve teknolojik küresel pazarda başarıya 
ulaşmak için gereklidir. Eleştirel düşünme yeteneği eğitim açısından da önemlidir. Alanı 
ne olursa olsun eleştirel düşünme öğrencilerin sağlam argümanlar ve hipotezler üretmeler-
ine, sonuçları değerlendirmelerine yardımcı olur (Unrau, 2008). Eleştirel düşünceyle ilgili 
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araştırmalar bunun öğrenilebilir ve öğretilebilir bir düşünme biçimi olduğunu ortaya koy-
muştur (Halpern, 2014). Ancak eleştirel düşünen öğrenciler yetiştirmek öğrencilerin genel, 
gerekçeli ve entellektüel gelişimleri için gerekli etkinliklerin ve ortamın planlanmasını ger-
ektirir (King, 1995; Paul , 2012). Bu açıdan öğretmenlerin eleştirel düşünce konusundaki 
bilgi, beceri ve tutumları da son derece önemlidir.

Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi konusunda en kritik derslerden 
biri tarih dersidir (Provus, 1955). Bunun için tarih öğretmenlerinin eleştirel düşünmenin 
bilişsel boyutlarıyla örtüşen tarihsel düşünme becerilerini geliştirmeye dönük faaliyetleri 
uygulayabilme becerisine sahip olması gerektiği ifade edilmektedir (MEB, 2013).

Literatür incelendiğinde tarih öğretiminin eleştirel düşünme boyutu üzerine çeşitli araştır-
maların yapıldığı görülmektedir. O’Reilly (Akt. Lacey, 1995) çalışmasında öğretmenlerin 
eleştirel düşünmeyi tarih derslerine dahil etmeleri için ders planları sunmuştur. Böylece 
bir tarihsel konu ya da problem üzerinde öğrencilerin eleştirel düşünmelerini sağlamayı ve 
tarihçilerin kaynakları nasıl yargıladıklarını ya da ön yargılarını göstermeyi amaçlamıştır. 
Diriöz (2006) ise tez çalışmasında öğretmenlerin tarih konularını öğretirken eleştirel ve 
yaratıcı düşünceyi harekete geçiren yöntem, teknik ve araçları kullanma durumlarını sap-
tama ve bu eğitimin önündeki engelleri tespit ederek öneriler geliştirmeyi amaçlamıştır. 
Demircioğlu (2011) öğretmenlere yol göstermesi amacıyla tarih dersleri bünyesinde kul-
lanılan tarih web sitelerinin eleştirel bir bakış açısıyla nasıl incelenebileceğini ilgili litera-
türün ışığı altında ortaya koymak amacıyla bir araştırma gerçekleştirmiştir. Arseven vd. 
(2015) ise çalışmalarında tarih öğretmen adaylarının sorgulama becerileri ile eleştirel dü-
şünme eğilim düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamışlardır. Ancak bu çalışma-
lar incelendiğinde tarih öğretmen adaylarının eleştirel düşüncenin tutum boyutuna dair 
algılarını irdeleyen çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Oysaki tarih öğre-
timi aracılığıyla eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi noktasında geleceğin öğret-
menleri olarak öğretmen adaylarının bu konudaki tutumları büyük önem taşımaktadır. 
Bu nedenle bu çalışmada tarih öğretmen adaylarının eleştirel düşünmeye yönelik tutum-
larının nasıl olduğu incelenerek bu açıdan programlarında eğitim aldıkları sürede herhangi 
bir gelişim gösterip göstermediklerinin ortaya konması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda 
araştırmada yanıt aranan alt problemler şöyledir:

1. Farklı sınıf seviyelerinde öğrenim gören tarih öğretmen adaylarının eleştirel düşünme 
tutum ölçeğinden aldıkları puanlar nasıl bir dağılım göstermektedir? 
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2. Tarih öğretmen adaylarının eleştirel düşünme tutum ölçeğinden aldıkları puanlar sınıf 
seviyesine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?

3. Tarih öğretmen adaylarının eleştirel düşünmeye yönelik tutumları nasıldır? 

Yöntem

Araştırmanın Deseni

Araştırma betimsel nitelikli ve tarama türünde bir çalışmadır. Tarama türündeki araştır-
malar genel olarak sayıca daha büyük bir örneklemden -örneklemin parçası olduğu evre-
nin bilgi, beceri, tutum, fikir ve inanç gibi bazı yönlerini ve karakteristiklerini belirlemek 
amacıyla-soru sorma yoluyla bilgi edinilmesine dayanmaktadır. Araştırmanın örneklemin 
belirli bir zaman dilimindeki durumu hakkında veri elde etmek için yapılması nedeniyle 
kesitsel nitelikli bir tarama araştırması olduğu söylenebilir (Fraenkel ve Wallen, 2009). 
Bu tür çalışmaların avantajı aynı örneklem üzerinde uzun süre çalışılarak değişimin tespit 
edilmesi yerine bu örneklemin takip edeceği yaşam sürecinde ona eşdeğer olabilecek ör-
neklemler üzerinde aynı zamanda çalışılmasına imkan vermesi nedeniyle zaman açısından 
kazanç sağlamasıdır (Çepni, 2010). Bu araştırmada da tarih öğretmen adaylarının eleşti-
rel düşünme tutumlarının nasıl olduğunu ve aynı zamanda programda öğrenim gördük-
leri süreçte ne tür bir değişim gösterdiğini ortaya koyabilmek amacıyla 1. sınıftan 5. sınıfa 
her sınıftan öğretmen adayı üzerinden veri toplanmıştır. 

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Türkiye’nin batısında 
yer alan bir üniversitenin Tarih Öğretmenliği programında öğrenim gören 1., 2., 3. ve 5. 
sınıf tarih öğretmen adayları oluşturmaktadır. 2013-2014 eğitim öğretim yılında bu prog-
rama öğrenci alınmamış olmasından dolayı belirtilen dönemde 4. sınıf öğrencisi bulun-
mamaktadır. Araştırmaya 1. sınıftan 14, 2. sınıftan 20, 3. sınıftan 16, 5. sınıftan ise 30 
olmak üzere 80 tarih öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmaya katılan 1, 2 ve 3. sınıf öğ-
retmen adaylarının 20 veya daha az sayıda olması ilgili yıllarda programa alınan öğrenci 
sayısının 20’ye düşürülmüş olmasından kaynaklanmaktadır. 
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Veri Toplama Araçları

Araştırmada tarih öğretmen adaylarının eleştirel düşünme tutumlarını tespit etmek ama-
cıyla iki veri toplama aracı kullanılmıştır. Bunlardan ilki Yılmaz Özelçi (2012) tarafından 
geliştirilen “Eleştirel Düşünme Tutum Ölçeği (EDTÖ)” dir. 5’li likert tipinde olup, 19 
maddeden oluşan EDTÖ ‘nün beş alt boyutu bulunmaktadır. Bunlar bilgi toplamaya is-
teklilik, çıkarımda bulunma, neden aramaya açıklık, kanıta dayalı karar verme, öz düzen-
leme şeklindedir. Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin güvenirlik katsayıları .52 ile .70 arasında 
değişmektedir. Bu araştırma için ise bütün olarak ölçeğin Cronbach’s Alfa değeri .82 ola-
rak bulunmuştur. 

EDTÖ’nün yanı sıra tarih öğretmen adaylarının eleştirel düşünmeye yönelik tutumları-
nın nasıl olduğunu derinlemesine anlayabilmek için 3 açık uçlu sorudan oluşan bir anket 
formu oluşturulmuştur. Geçerlik analizi için uzman görüşüne sunulan anket formunda 
gerekli düzenlemeler yapılarak form kullanıma hazır hale getirilmiştir. 

Verilerin Analizi

Araştırmada eleştirel düşünme tutum ölçeği aracılığıyla elde edilen nicel veriler SPSS 21.0 
paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Nicel verilerin analizinde betimsel istatistikler 
ve tek yönlü varyans analizi (One-way Anova) kullanılmıştır. Bununla birlikte açık uçlu 
sorulara verilen yanıtlar ise içerik analizine tabi tutulmuştur. İlk olarak verilerin dökümü 
yapılmış, yanıtlar incelenerek kodlanmıştır. Daha sonra kodlar incelenerek daha genel te-
malar oluşturulmuştur. Güvenirliğinin sağlanması için nitel veriler araştırmacının kendisi 
tarafından dört hafta arayla tekrar kodlanmış, iki kodlama arası uyumun en az %70 ol-
ması gerekliliğinin (Miles ve Huberman, 1994) sağlandığından emin olunmuştur. Daha 
sonra yanıtlar bu temalara göre düzenlenmiş, frekans ve yüzde hesaplamaları yapılmış ve 
sonuçlar tablolar halinde sunulmuştur. 
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Bulgular

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

Araştırmanın ilk alt probleminde farklı sınıf düzeylerinde öğrenim gören tarih öğretmen 
adaylarının eleştirel düşünme tutum ölçeği (EDTÖ)’nden nasıl puan aldıklarının bulun-
ması amaçlanmıştır. Buna dair betimsel istatistikler Tablo 1’de görülmektedir.

Tablo 1.Tarih Öğretmen Adaylarının EDTÖ’den aldıkları Puanlara Dair Aritmetik  
Ortalama ve Standart Sapma Değerleri

Sınıf
Kişi Sayısı
(N)

Ortalama
(x)

Standart Sapma
(Ss)

1. sınıf 14 4.0526 0.18464

2. sınıf 20 4.1316 0.39809

3. sınıf 16 3.9934 0.58667

5. sınıf 30 3.8930 0.55691

TOPLAM 80 4.0007 0.48183

Tabloya göre genel olarak bakıldığında tüm sınıfların eleştirel düşünme tutumlarının orta-
lamanın üzerinde ve birbirine yakın olduğu görülmektedir. Bununla birlikte en yüksek or-
talama puana (x=4.1316) sahip olan sınıf 2. sınıftır. 2. sırada 1. sınıf (x=4.0526), 3. sırada 
3. sınıf (x=3.9934), son sırada ise 5. sınıf (x=3.8930) yer almaktadır. Buna göre eleştirel 
düşünme tutumu en yüksek olan sınıf 2. sınıfken, en düşük olan sınıf 5. sınıftır. Bulun-
dukları programda aldıkları eğitim ile öğretmen adaylarının eleştirel düşünme tutumları-
nın gelişmesi beklenirken (Hager ve Kaye, 1992; Paul vd.,1997; Unrau, 2008) aksine pu-
anlarının 1. sınıftan 5. sınıfa az da olsa düşüş gösterdiği görülmektedir. 

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

İlk alt problemin sonucunda sınıfların EDTÖ puan ortalamaları arasında görülen farkın is-
tatistiksel olarak anlamlı olup olmadığının anlaşılabilmesi için bu aşamada tek faktörlü var-
yans analizi (One-way ANOVA) yapılmıştır. Bu analize dair sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2. Farklı Sınıf Düzeylerindeki Tarih Öğretmen Adaylarının EDTÖ’den Aldıkları Puanlara 
İlişkin ANOVA Sonuçları

Varyans Kaynağı Kareler Toplamı df Kareler Ortalaması F P

Gruplar Arası 0.729 3 0.243 1.049 0.376

Gruplar İçi 17.611 76 0.232

TOPLAM 18.341 79

Tabloya göre farklı sınıflarda öğrenim gören tarih öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme 
tutumları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir (F(0.243)=1,049 , p>0,05). 
Bu sonuca göre ise öğretmen adaylarının eleştirel düşünme tutumlarının (tüm sınıflarda 
genel olarak yüksek olmakla birlikte) birinci sınıftan son sınıfa daha da gelişim gösterme-
diği anlaşılmaktadır. Eleştirel düşünebilen öğrencileri ancak eleştirel düşünebilen öğret-
menlerin yetiştirdiği (Unrau, 2008) ve eleştirel düşünebilmek içinse buna eğilimli olma-
nın gerektiği (Akt. Halpern, 2014) bilinmektedir. Öğretmen adaylarının henüz eğitimleri 
aşamasında bu anlamdaki gelişimlerinin önemsenmesi gerektiği çeşitli çalışmalarda dile 
getirilmiştir. (Hager ve Kaye, 1992; Paul vd., 1997). Buna karşılık eleştirel düşünme bec-
erilerinin geliştirilmesi konusunda en kritik derslerden biri olan tarih dersini öğretecek 
öğretmen adaylarının bulundukları öğretim programında bu anlamda birinci sınıftan son 
sınıfa önemli bir gelişim göstermemiş olması düşündürücüdür. Bu sonuç tarih öğretmen-
liği programında verilen eğitimin eleştirel düşünme tutumunu arttırma konusunda yeter-
ince etkili olamadığı şeklinde yorumlanabilir. 

Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular

Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme tutumları hakkında derinlemesine bilgi almak 
amacıyla yöneltilen açık uçlu sorulardan ilki “Sizce bireylerin eleştirel düşünmeyi öğren-
mesi gerekli midir? Neden?” şeklindedir. Bu soruya verilen yanıtların frekans ve yüzde da-
ğılımları Tablo 3’te verilmiştir. 
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Tablo 3. Tarih Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünmeyi Öğrenmenin Gerekliliği  
Konusundaki Görüşleri

Görüşler Frekans Yüzde

Sorgulama becerisi kazanmak için 28 35

Bakış açısını genişletmek için 24 30

Doğru bilgiye ulaşmak için 20 25

Bilinçli bireyler olmak için 17 21,2

Diğer görüşlere saygılı olmak için 12 15

Yaşanan ortamı anlamak için 4 5

Entelektüel birikim elde etmek için 4 5

Önyargılardan kurtulmak için 3 3,7

Empatik düşünebilmek için 2 2,5

Toplumun gelişimi/ilerlemesi için 1 1,2

Soruyu yanıtsız bırakan 5 öğrenci dışında tarih öğretmen adaylarının tamamının soruya 
olumlu yanıt verdiği görülmüştür. Öğretmen adayları eleştirel düşünmenin gerekliliği ko-
nusunda çeşitli gerekçeler belirtmişlerdir. Bu konuda en sık (f=28) “sorgulama becerisi ka-
zanmak için” yanıtı verilmiştir. ÖA 73 bu yanıtları örnekleyen şu yanıtı vermiştir: “Gerek-
lidir. Çünkü eleştirel düşünmeyi bilen bireyler inandıkları ya da kendilerine aktarılan bilgileri 
sorgulamadan, doğruluğunu araştırmadan benimsemez. Bilmeyenlerse kendilerine empoze edi-
len bilgileri direk alıp ideolojinin yönlendirdiği bireyler olurlar.” ÖA 71 ise şöyle söylemek-
tedir: “Tabii ki eleştirel düşünceyi öğrenmek gereklidir. Hatta bunun için ayrı bir ders bile 
olabilir. Eleştirel düşünme insanların düşüncelerini sorgulamayı öğretir. Bu da bu devirde en 
gerekli şey bence.” Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme hakkında en sık (f=24) sunduk-
ları ikinci gerekçe “Bakış açısını genişletmek için”dir. Bu konuda ÖA9 şu yanıtı vermiştir: 
“Bence gereklidir. Kişilerin bir olaya farklı açılardan da yaklaşabilmesini sağlar ve görüş açı-
sını genişletir.” ÖA 47 ise şunları söylemiştir: “Herkes her şeyi aynı şekilde algılamaz. Birçok 
değişik bakış açısı olabilir. Bunları anlayabilmek için eleştirel düşünmeyi öğrenmek gerekir”.

Sıklıkla (f=20) verilen yanıtlardan bir diğeri ise “doğru bilgiye ulaşmak için” şeklindedir. Bu 
konuda ÖA 41 şunları söylemiştir: “Bizim toplumumuzda dogmatik kökenli bilgiler oldukça 
yaygındır. Bireylerin eleştirel düşünmeyi öğrenmesi gereklidir. Çünkü hem kendi düşüncelerimiz 
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hem de başka insanların görüşleri mutlak doğru olmayabilir. Doğruya ulaşabilmek için eleş-
tirel yaklaşımın olması gerekir.” ÖA 24 ise şöyle söylemiştir: “Eleştirel düşünme her bireyin 
sahip olması gereken bir özelliktir. Eleştirel düşünmek elde ettiğiniz bilgilerin doğruluğundan 
şüphe duymaktır. Bu da sizi gerçek doğruya bir adım daha yakınlaştırır. Yani mutlak doğruyu 
elde etme yolunda eleştirel düşünce uğramadan geçemeyeceğiniz bir duraktır.”Bilinçli bireyler 
olmak” da öğretmen adaylarının eleştirel düşünmenin gerekliliği için sundukları bir diğer 
gerekçedir (f=17). Bu konuda AÖ 37 şöyle söylemiştir: “Eleştirel düşünme bireyin daha sis-
temli, daha dikkatli ve doğru düşünerek sağlam adımlar atmasına yardımcı olur.” AÖ 15 ise 
şöyle yanıt vermiştir. “Bireylerin eleştirel düşünmeyi öğrenmesi kesinlikle gereklidir. Eleştirel 
düşünme becerilerini kazanan birey bunu hayatının tüm alanlarına yansıtmaya başlayacak-
tır. Bu sayede hayatına daha tutarlı biçimde şekilde şekil verme olanağı bulur.”

Bu soruya verilen yanıtlar tarih öğretmen adaylarının eleştirel düşünme tutumlarının orta 
seviyenin üzerinde olmasını desteklemektedir. Yanıtlar öğretmen adaylarının eleştirel düşün-
meyi gerekli kılan sebeplerden ve bireye sağlayacağı kazanımlardan belli oranda haberdar 
olduklarını göstermektedir. Bununla birlikte öğretmen adaylarının bir bölümünün sorgu-
lama, farklı bakış açısına sahip olma, önyargısız olma ve diğer görüşlere karşı saygılı olma 
gibi eleştirel düşünebilmek için gereken becerileri eleştirel düşünmenin bir sonucu olarak 
ifade ettiği görülmektedir. Bu da eleştirel düşünme hakkında net bilgilerinin olmadığı ya 
da bilgi karmaşası yaşadıkları şeklinde yorumlanabilir.

Bir sonraki aşamada tarih öğretmen adaylarına “Sizce bireylerin eleştirel düşünebilmesi 
için ne tür özelliklere sahip olmaları gerekir?” sorusu yöneltilmiştir. Yanıtların dağılımı 
Tablo 4’te sunulmuştur.
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Tablo 4. Tarih Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme İçin Sahip Olunması  
Gereken Özellikler Konusundaki Görüşleri

Görüşler Frekans Yüzde

Çok yönlü bakış açısına sahip olmalı 20 25

Sabit fikirli olmamalı 17 21,2

Sorgulayıcı/Araştırmacı olmalı 17 21,2

Hoşgörü sahibi olmalı 16 20

Bilinçli olmalı 7 8,7

Tarihsel düşünme becerilerine sahip olmalı 5 6,2

Mantıklı düşünebilmeli 4  5

Amerikan Felsefeciler Birliği, eleştirel düşünen bireyin araştırma, sürekli neden arama, açık 
fikirli olma, önyargısız olma, yargılarında dürüst olma, alçak gönüllü olma, konular hak-
kında net bir bakış açısına sahip olma ve ölçüt seçiminde mantıklı olma özelliklerini taşı-
ması gerektiğini ifade etmiştir (Facione ve Facione 1996’dan aktaran Tümkaya ve Aybek, 
2008). Tarih öğretmen adaylarının yanıtlarına bakıldığında bu özelliklerin birçoğuyla bü-
yük oranda örtüşen yanıtlar verildiği görülmektedir. Tarih öğretmen adaylarının bireyin 
eleştirel düşünebilmesi için sahip olması gereken özellikler bağlamında en sık (f=20) ver-
dikleri yanıt “çok yönlü bakış açısına sahip olmalı” şeklindedir. Bu görüşü örnekleyen AÖ 
43’ün yanıtı şöyledir: “Mesela tarihi bir olayın neden öyle olduğunu anlayabilmek için alter-
natif düşünceleri olmalı. Tek bir sebebe inanmak yerine buna sebep olabilecek başka faktörleri 
aklına getirebilmesi, çok yönlü bakabilmesi lazım.” “Sabit fikirli olmama” özelliği de sıklıkla 
(f=17) dile getirilmiştir. AÖ 22 şöyle söylemiştir: “Eleştirel düşünebilmek için insanın sa-
bit fikirli olmaması gerekir. Çünkü sabit fikirli insanlar başkalarının düşüncelerini anlamak 
için çaba sarf etmeye gerek duymazlar.” Sıkça dile getirilen bir diğer özellik “Sorgulayıcı/
Araştırmacı olma” özelliğidir. Bu konuda AÖ 17 şu ifadeleri kullanmıştır: “Kendisine an-
latılan bir bilginin doğru mu yanlış mı olduğunu araştırmak gerekli. Araştırmayı bilmezsek 
her söylenene inanmak, bize verilenle yetinmek zorunda kalırız.” AÖ 79 ise “hoşgörü sahibi 
olma” yanıtlarını (f=16) örnekleyen şu açıklamada bulunmuştur: “Eleştirel düşünebilen in-
san farklı düşüncelerin, fikirlerin varlığını keşfeder. Bu nedenle farklılıkları tolere edebilecek 
bir yapısının olması gerekir.” 
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Tarih öğretmen adaylarının eleştirel düşünmeye yönelik tutumlarının nasıl olduğunu or-
taya koymak için yöneltilen bir diğer soru “Sizce okullarda öğrencilerin eleştirel düşünme 
becerilerini tarih öğretimi yoluyla geliştirmek mümkün müdür? Neden?” şeklindedir. Bu so-
ruya 44 öğretmen adayı olumlu, 19 öğretmen adayı koşullu, 13 öğretmen adayı ise olum-
suz yanıt vermiştir. 4 Katılımcı ise soruya yanıt vermemiştir. Katılımcıların verdikleri ya-
nıtlara ilişkin açıklamaları Tablo 5’te sunulmuştur. 

Tablo 5. Tarih Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Becerilerinin Tarih Öğretimiyle Geliştirilip 
Geliştirilemeyeceğine İlişkin Görüşleri

Görüşler Nedenleri Frekans Yüzde

O
lu

m
lu

Tarih dersi sorgulamaya elverişlidir 17  21,2

Tarih dersi farklı yorumların varlığını kanıtlar 14 17,5

Tarih dersinin içeriği farklı düşünceleri ifade etmeye imkan verir 9 11,2

Tarih dersi eleştirel düşünmeyi geliştirecek yöntemlerin 
kullanımına uygundur 7 8,7

Tarih neden-sonuç ilişkisini gösterir 4  5

O
lu

m
su

z Mevcut eğitim sistemi izin vermez 8  10

Sabit fikirleri kırmak zordur 7 8,7

Okullardaki tarih öğretiminin niteliği uygun değildir 5 6,2 

K
oş

ul
lu Doğru yöntemlerin kullanımına bağlıdır 16 20 

Öğrencilerin hazır bulunuşluklarına bağlıdır 9 11,2

Öğretmenin yeterliliğine bağlıdır 8  10

Okullarda tarih öğretimi ile eleştirel düşüncenin öğretilebileceği şeklinde yanıt veren öğ-
retmen adaylarının en çok değindikleri (f=17) konu “tarih dersinin sorgulamaya elverişli 
olması” konusudur. Bu konuda AÖ 62 şu yanıtı vermiştir: “Mümkündür. Doğru bir ta-
rihsel düşünme becerisine kavuşan birey bu yetiyi de kazanabilir. Tarihin doğasında bulunan 
sorgulama yöntemi bunun ilk adımıdır. Tarihi konular, olayların neden ve sonuçları doğru-
dan anlatmak yerine öğrenciye sorgulatılabilir.” AÖ 50 ise soruyu şöyle yanıtlamıştır: “Eleş-
tirel düşünceyi tarih öğretimiyle geliştirmek mümkündür. Genel olarak eleştirelliğe en açık, en 
müsait alanlardan biri tarihtir. Çünkü tarih felsefeden sonra sorgulamanın en müsait olduğu 
alandır. Öğrenci geçmişle bugünü kıyaslama ve ona sorular sorma yoluyla eleştirel düşünme 
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becerisi kazanır.” “Tarih dersinin farklı yorumların varlığını kanıtlaması” da olumlu yanıt 
veren öğretmen adaylarının sıklıkla (f=14) değindikleri bir diğer konudur. AÖ 77 “Tarih 
öğretimi yoluyla öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri geliştirilebilir. Çünkü tarihi araştır-
malara kanıt olabilecek malzemelerin nasıl yorumlandığı tarihçiye göre değişebilir. Öğrenciye 
her bilginin aslında bir yoruma dayandığını anlatabiliriz. Böylece bilgiye eleştirel gözle bak-
mayı öğrenebilir” yanıtını vermiştir. AÖ 29 ise şu açıklamada bulunmuştur: “Bence müm-
kündür. Şöyle ki verilen tarih öğretimiyle öğrencilerin geçmişi değerlendirmesi, bunu olaylar 
üzerinden yapması sağlanabilir. Özellikle olaylarla ilgili farklı ve karşıt görüşler üzerine bir 
takım filmler, romanlar kullanılabilir, tartışmalar yaptırılabilir.”

Bununla birlikte öğretmen adaylarının bir bölümü mevcut eğitim sistemi, okullarda veri-
len tarih öğretiminin niteliği ve insanların fikirlerini değiştirmenin zorluğu gibi nedenlerle 
eleştirel düşüncenin okullarda öğretilmesinin mümkün olmadığını dile getirmiştir. Ayrıca 
öğretmen adaylarının bir bölümü ise bunun ancak belli koşullarında mümkün olabilece-
ğini ifade etmiştir. Bu konuda en çok değinilen koşul “doğru yöntemlerin kullanılması”-
dır. Bu konuda AÖ 15 “Önce tarih eğitiminin ezbercilikten kurtarılması lazım ki bu müm-
kün olsun” yanıtını vermiştir. AÖ 56 ise şunları söylemiştir: “Bunun için tarih öğretimi ile 
ilgili yöntem sorunu çözmek gerekir. Tarih dersini işlerken belli kalıplara sokmadan eleştirel 
sorgulamalara elverişli yöntemleri kullanmak gerekir. “ 

Verilen yanıtlar öğretmen adaylarının okullarda eleştirel düşüncenin tarih öğretimi yoluyla 
öğretilmesi konusuna büyük oranda olumlu baktıklarını göstermiştir. Eleştirel düşünce-
nin öğretilmesine dair olumsuz ve koşullu yanıtlar ise bunun nasıl yapılacağı ve karşılaşı-
lacak sorunlarla ne şekilde baş edilebileceği konusunda pratiğe dönük yeterince bilgi sa-
hibi olmamalarına bağlanabilir. 

Tartışma ve Sonuçlar

Bu araştırma tarih öğretmen adaylarının eleştirel düşünme tutumlarının nasıl, ne seviyede 
olduğunu ve bunun sınıf seviyesine göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak 
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın ilk alt probleminde tarih öğretmen adaylarının 
eleştirel düşünme tutum ölçeğinden aldıkları puanların ortalamanın üzerinde olduğu so-
nucuna ulaşılmıştır. Bu açıdan mevcut çalışmanın sonuçlarıyla benzerlik gösteren bazı ça-
lışmalar bulunmaktadır. Ocak vd. (2016)’nin öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eği-
limlerini çeşitli değişkenlere göre incelemek için gerçekleştirdikleri araştırmada da öğretmen 
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adaylarının eleştirel düşünme eğilimi ve alt boyutlarında olumlu yönde bir düzeye sahip 
oldukları belirlenmiştir. Argon ve Selvi (2011) de beden eğitimi öğretmen adaylarının eleş-
tirel düşünme eğilimleri ile çatışma yönetimi stilleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla 
yaptıkları çalışmada öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimine ortalamanın biraz 
üstünde olduğunu tespit etmişlerdir. Walsh ve Hardy (1999) çeşitli disiplinlerden lisans 
öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerinin ölçülmesini amaçladıkları çalışmalarında ta-
rih öğrencilerinin de dahil olduğu grubun daha yüksek ortalamaya sahip olduğunu ortaya 
koymuştur. Bu araştırmanın aksine sonuç elde edilen çalışmalar da bulunmaktadır. Arse-
ven vd. (2015) çalışmalarında tarih öğretmen adaylarının sorgulama becerileri ile eleştirel 
düşünme eğilim düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamışlardır. Tarih öğretmen 
adaylarının sorgulama becerileri ölçeği ve eleştirel düşünme eğilimleri ölçeği toplam pu-
anlarının orta düzeyde olduğu görülmüştür. Dutoğlu ve Tuncel (2008)’in çalışmalarında 
ise amaç aday öğretmenlerin eleştirel düşünme becerilerine yönelik eğilimleri ile duygusal 
zeka düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Sonuçta aday öğretmenlerin eleştirel dü-
şünme becerilerini yeterli düzeyde kazanmadıkları ifade edilmiştir.

Araştırmanın bir diğer alt problemi ile ilgili analizler sonucunda tarih öğretmen adaylarının 
eleştirel düşünme eğilimlerinin sınıf değişkenine göre herhangi bir farklılık göstermediği 
sonucuna ulaşılmıştır. Benzer sonuçların elde edildiği bir araştırma Ocak vd. (2016)’nin 
çalışmasıdır. Araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri-
nin sınıf değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Aybek ve As-
lan (2017) da öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile benimsedikleri eğitim 
felsefelerini çeşitli değişkenler açısından incelemek amacıyla yaptıkları çalışmalarında öğ-
retmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinin sınıf değişkenine göre farklılık göster-
mediği sonucunu elde etmişlerdir. Bu açıdan aksi sonuçların elde edildiği çalışmalar da 
bulunmaktadır. Açışlı (2015) öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ve eleştirel düşünme 
eğilimlerini incelediği çalışmasında sınıf değişkeni açısından anlamlı bir farklılık olduğu 
sonucuna ulaşmıştır. Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ölçeğin bazı alt 
boyutları açısından sınıf değişkenine göre son sınıf öğrencileri lehine farklılık göstermiş-
tir. Kuvaç ve Koç (2014) da araştırmalarında fen bilgisi öğretmen adaylarının eleştirel dü-
şünme eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesini amaçlamış, sonuçta 
ölçeğin bazı boyutları açısından sınıf değişkenine göre anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.
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Araştırmanın son alt probleminde tarih öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilim-
lerinin nasıl olduğu hakkında derinlemesine fikir edinebilmek için nitel bir yol izlenmiş, 
bu bağlamda katılımcılara üç adet açık uçlu soru yöneltilmiştir. Tarih öğretmen adayla-
rının eleştirel düşünmek için gereken beceriler ve eleştirel düşünmenin neden gerekli ol-
duğu konusundaki sorulara verdikleri yanıtlar konu hakkında fikir sahibi olmakla birlikte 
bazı açılardan bilgi karmaşası yaşadıklarını göstermektedir. Bu durum eleştirel düşünme 
konusunda yeterince bilgi sahibi olmadıkları şeklinde yorumlanmıştır. Eleştirel düşünme-
nin tarih öğretimi yoluyla öğretilmesi konusuna ise katılımcıların büyük oranda olumlu 
baktıkları görülmüştür. Bazı katılımcıların olumsuz ya da koşullu yanıtlar vermiş olma-
ları ise eleştirel düşünmenin nasıl öğretileceği ve bu sırada karşılaşılacak sorunlarla ne şe-
kilde baş edilebileceği konusunda pratik anlamda bilgi ve tecrübe eksikliklerinin bulun-
duğunu göstermektedir. 

Tarih öğretmen adaylarının henüz birinci sınıfta bile ortalamanın üzerinde bir eleştirel dü-
şünme tutumuna sahip oldukları ancak ilerleyen yıllarda bunun daha da geliştirilmesi yö-
nünde yeterince eğitilmedikleri görülmektedir. 

Tarih dersi kullanılacak farklı kaynaklar, yöntem ve teknikler aracılığıyla öğrencilerin eleş-
tirel düşünme becerilerini geliştirmek için oldukça elverişli bir derstir. Bu konuda tarih 
öğretmen adaylarının programlarında aldıkları dersler aracılığıyla teorik ve pratik anlamda 
yeterince bilgilendirilmeleri ve teşvik edilmeleri önerilebilir.
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Abstract

In the Republic of Macedonia the main policies and strategies for development of education are driven 
by Bureau for the Development of Education. Many training courses for the teachers and professors in 
high school are conducted in organization of this institution. We made a research about attitudes of 
the teachers in 83 schools in Republic of Macedonia on the representative sample of more than 2 000 
respondents. Some of the results of this survey are presented in this paper. The main idea is to deliver 
future courses online by using online training tools and teaching materials. This way of working can be 
transferred further for the students in high school.

Keywords: teachers; online training; online training tools; 

Introduction

The new generation of students have natural working environment in new devices like 
mobile phones and tablet devices, they expect all the information that are needed should 
be delivered via such a devices and online. On the other hand we have teachers which are 
from different generations and different level of technological experience. Younger genera-
tion of teachers are eager to start with new online tools for education, but older are trying 
to postpone or ignore the process of establishing such a tools. We can find many papers 
related to effectiveness of the online learning and teaching tools (Noesgaard & Ørngreen, 
2015). Some of them are based on formal statistical analysis like (Grgurovic, Chapelle, 
& Shelley, 2013). Effectiveness of the online education and online learning are hot topic 
in many research papers. We can find also many case studies and workbook about this 
issue (Xu & Omamerhi, 2007). The effectiveness of the online learning can be analyzed 
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via online learning environment (Azevedo, 2005). Teaching methods can also be applied 
in online environment (Tsai, 2011a). 

In this paper we have survey conducted in the Republic of Macedonia in 2016, on the 
sample on more than 2000 respondents, teachers in high school all over the country. The 
main intention of the survey was to conduct qualitative research and to investigate the 
readiness of the professors if they are willing to receive courses online in their working en-
vironment at school, in first phase, and to prepare or deliver such a courses and materi-
als for the students in second phase. We can find many papers in the literature that have 
the similar approach (Lam, 2009).

Data collection and structure of the survey

The survey was conducted online via google documents online survey. This was the one 
of the tools to test the readiness of the teachers to do the survey online. The survey was 
translated in four languages that are recognized for teaching of the students: Macedonian, 
Albanian, Serbian and Turkish language. The nature of the survey is to conduct qualita-
tive analysis upon the answers of the respondents. The survey was created in two parts: 
questions of general purpose (with five questions) and specific questions in the second 
part. These groups of questions are important for further cross sectional analysis. The to-
tal number of questions in the questionnaire was 12. 

Because the opinion of the respondents is examined on certain issues related to the in-
troduction of online courses for the teaching staff, the answers to the eight questions are 
given according to the Likert scale, which makes it possible to better compare the results 
in the interlacing. A descriptive analysis of the results for each issue has been made, as 
well as between the tabular analysis on certain issues crossed by the age of the respondents 
and the language they teach. The analysis also uses the Pearson Hy-square test to deter-
mine whether there is a deviation of the distribution of results from a uniform distribu-
tion. The received data is processed using the program package IBM SPSS Statistics v.21.

Qualitative analysis based on survey

The questionnaire was set up in four languages: Macedonian, Albanian, Turkish and Ser-
bian, to which teachers could give answers. There are 2293 (84.21%) respondents in the 
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Macedonian questionnaire, the questionnaire in Albanian language has 424 (15.57%) re-
spondents, the questionnaire in the Turkish language has 6 (0.22%) respondents and the 
questionnaire in Serbian language does not have respondent.

The first question is: What age group do you belong to? The answers to this question 
are given in Chart 1.

Chart 1: Graphic presentation of the distribution of respondents by age groups 

The largest number of respondents is in the age group 31-50 years (63,3% of the total 
number of respondents), and the least number is 60 years of age or older. This age group 
(31-50) covers the largest range of years, bigger than all other, but encourages the fact 
that this group is active in conducting the survey, given the fact that the survey was con-
ducted electronically. Although the remaining number of respondents is approximately 
the same number of years, their share is less than 50%, i.e. it is 36,7%.

In the further analysis this conclusion is important for cross of specific questions regard-
ing the age of the respondents, ie what will be the position of the most represented group. 

The second question refers to the gender of the respondents. The results are given in Table 1.
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Table 1: Gender?

Number of answers Percentage Valid 
Percantage

Cumulative 
Percentage

Valid

Female 2096 77,0 77,0 77,0
Male 627 23,0 23,0 100,0

Total 2723 100,0 100,0

The third question relates to the level of education of the respondents. The results are 
given in Chart 2.

Chart 2: Graphic representation of the distribution of respondents according to the level of education

The fourth question concerns the municipality in which they work. Participants from 83 
municipalities participated. 18 respondents, as municipality, gave the City Skopje, and not 
the municipality within the city. From 83 municipalities, 44 are urban and the remain-
ing 39 are rural municipalities. The survey questionnaire covers respondents from almost 
all municipalities in the Republic of Macedonia.

The fifth question relates to the language taught by the teacher. The results are given in 
Chart 3.
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Chart 3: Graphic presentation of the distribution of respondents according to the language they teach 

 The sixth question is about whether they have a computer at home from which they 
could follow online trainings. The results are given in Table 2.

Table 2 Whether they have a computer at home from which they could follow online trainings? 

Number of 
answers

Percentage Valid 
Percantage

Cumulative 
Percentage

Valid

Yes 2499 91,8 91,8 91,8
I use an official 
portable which 
I use at home

187 6,9 6,9 98,6

No 37 1,4 1,4 100,0

Total 2723 100,0 100,0

The seventh question is: Do you have a broadband Internet connection at home? The 
results of this issue are essentially related to the results of the previous question. 

al srmk
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Table 3. Do you have a broadband internet connection at home?

Number of 
answers

Percentage Valid 
Percantage

Cumulative 
Percentage

Valid

Yes 2419 88,8 88,8 88,8
No 304 11,2 11,2 100,0

Total 2723 100,0 100,0

The next question number 8 refers to the attitude of the respondents whether are prepared 
part of the training for professional and career development organized by the BDE to fol-
low through the Learning content management system. The results are given in Table 4. 

Table 4. Do you agree to part of the training for professional and career development 
that is organized and financed by the BDE in the future to follow through the  

Learning content management system (LMS)?

Number of 
answers

Percentage Valid 
Percantage

Cumulative 
Percentage

Valid

I completely agree 552 20,3 20,3 20,3
I agree 1221 44,8 44,8 65,1
I have no defined position 713 26,2 26,2 91,3
I do not agree 189 6,9 6,9 98,2
I do not agree at all 48 1,8 1,8 100,0
Total 2723 100,0 100,0

This is the first of the questions where is examined the attitude of the respondents. Possi-
ble answers are given according to the Likert scale. 20.3% of the respondents, fully agree 
that the trainings should be monitored through the Learning content management sys-
tem. The majority of them, i.e. 44.8% agree to follow the trainings through this system. 
A large percentage of the respondents do not have a defined attitude whether to follow 
the trainings through this system or in a traditional way as before. 237 respondents or 
8.7% have a negative attitude on this issue. It is a smaller percentage than that of respon-
dents who do not have broadband at home. 
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The ninth question refers to the availability of an ICT professional in the school where 
they work. The results are given in Table 5.

Table 5. Does in your school have an expert in the field of ICT that can help you with LMS work?

Number of 
answers

Percentage Valid 
Percantage

Cumulative 
Percentage

Valid

Sometimes, not during the 
whole working hours

1254 46,0 46,0 46,0

No 639 23,5 23,5 69,5
Yes 830 30,5 30,5 100,0
Total 2723 100,0 100,0

The tenth question is a result of the respondents’ attitudes regarding the costs they incur 
during the training conducted by the BDE. The question is: Would you be able to save 
your own funds (travel expenses, etc.) if you follow the trainings through the LMS? And 
the results are given in Table 6.

Table 6. Would you be able to save your own funds (travel expenses, etc.) if you follow the trainings 
through the LMS?

Number of 
answers

Percentage Valid 
Percantage

Cumulative 
Percentage

Valid

I completely agree 553 20,3 20,3 20,3
I agree 1364 50,1 50,1 70,4
I have no defined position 587 21,6 21,6 92,0
I do not agree 179 6,6 6,6 98,5
I do not agree at all 40 1,5 1,5 100,0
Total 2723 100,0 100,0

The Eleventh Question refers to saving time and choosing a training term when con-
ducting trainings through LMS. The results are given in Table 7.
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Table 7. Would you be able to save time if you would follow LMS trainings where it is available 24/7?

Number of 
answers

Percentage Valid 
Percantage

Cumulative 
Percentage

I completely agree 626 23,0 23,0 23,0

Valid

I agree 1381 50,7 50,7 73,7
I have no defined position 467 17,2 17,2 90,9
I do not agree 210 7,7 7,7 98,6
I do not agree at all 39 1,4 1,4 100,0
Total 2723 100,0 100,0

Cross sectional analysis

For the purposes of this feasibility study has made an inter-tabular analysis of a number of 
general questions with specific questions, which examines the teachers’ opinions on vari-
ous issues related to the introduction of LM systems in their training. The results of this 
study with the accompanying statistical indicators are given below.

Tables for the cross sectional analyses are given in the appendix of the paper. 

Table 13 presents the results of an inter-tabular analysis of the interlacing of issues number 
1 and number 8, that is, the age of the persons with their opinion regarding the trainings 
organized by the BDE in the future to be monitored through a learning content manage-
ment system. The table shows the number of answers for the appropriate type of cross-
match, as well as the percentage value per line (as the same age group distributes its votes, 
which should be compared to independence with another age group). From the values   in 
the chart for the chi-square test, it is seen that the value of the Pearson Chi Square test 
has a high value, and the probability of accepting the hypothesis that the age group has 
the same preferences to use the LM systems for training is zero. This means that there are 
significant differences regarding the issue number eight among different age groups. Phi 
and Cramer V are tests of the interaction between variables. The results show that there 
is a strong correlation between the variables analyzed in this inter-cell analysis.

Question 8 was crossed with question number 6: Do you have a computer at home? The 
results of the cross-analysis are given in Table 14.
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From the results can see the difference between groups of respondents who have a com-
puter at home and those who do not have. Those who have a computer at home, for the 
most part, agree to follow training through LMS. Only two-thirds of them, or 66.6%, 
agree to follow online courses. The group of respondents who do not have a computer 
in a percentage less than 50% responded positively. The same conclusion can be reached 
if you see the results of the chi-square test. The sufficiently high value of the chi-square 
test and the small value of p-statistics indicate the difference in the views of the different 
groups of respondents. It is also seen that there is a strong correlation between the vari-
ables analyzed in this inter-cell analysis.

Table 15 gives the results of cross-analysis between the seventh and eighth questions.

The results of this crossing are similar to the previous. From the values of the chi square 
test and p statistics, it can be concluded that the zero hypothesis for the same distribu-
tion of responses among the different groups of respondents is rejected, which means that 
the different groups have different attitudes regarding their consent to conduct trainings 
through the LM system. However, the connection between the two issues is high.

These results indicate that attention needs to be paid to the different age groups, that is, 
to offer a different approach for the age groups, as well as for teachers who do not have 
a PC at home or access to broadband. With such a balanced approach, better results will 
be achieved in conducting online courses for most of the teachers.

For the different gender, the differences in attitudes about the previously analyzed issues 
are not as diverse as for age, and the possession of a computer and broadband. Particu-
larly have small differences if use a shortened Licert scale with three responses: positive, 
neutral, and negative.

The last intersection of the 7 question is with the 8 which concerns whether teachers 
have broadband internet at home. The results of this cross-analysis are given in Table 16.

From the data in Table 16 can notice the difference in the opinions of the teachers who 
have broadband and those who do not have. It is evident and from the table on the chi 
square test. The value of this test is significantly high, and the possibility of accepting the 
zero hypothesis for equality of attitudes is less than 1%. The number of teachers who do 
not have broadband at home and at the same time are against this part of the trainings 
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organized by the BDE to be implemented through LMS is significantly higher than the 
teachers who have broadband internet at home.

Table17 provides a cross-sectional analysis of the age of teachers and their attitude as to 
whether they would save time when training would follow through LMS. The attitude 
of younger teachers differs considerably in relation to the attitude of the elderly. This is 
also confirmed by the values   of the chi square test. The probability of accepting the zero 
hypothesis for equal distribution of responses among the different groups of respondents 
is less than 1%. This points to significantly different attitudes of the different groups of 
respondents regarding question 11: “Would you be able to save time if you would follow 
the LMS trainings where it is available 24/7? “.

Table 18 gives the results of crossing the 6th and 11th questions, ie whether teachers who 
do not have a computer at home would save time when using LMS.

In this cross-analysis, there is a significant difference in the views of the different groups 
of respondents. Again, the likelihood of accepting the zero hypothesis of equality of dis-
tribution of responses for different groups of respondents is less than 1%. The conclu-
sion is that a positive attitude to using LMS and using the benefit of LMS have younger 
teachers who have a computer at home and broadband. The results are the same for other 
questions from the questionnaire that relate to the different type of benefits that teachers 
would have if they used LMS.

Conclusion

The research done on a representative number of teachers shows the conclusions that can 
be drawn from the results of the research. The younger and older generation of teach-
ers have a significantly different attitude towards the use of online courses and their im-
plementation in secondary schools. Having a computer at home and the ability to work 
with online content and beyond the time when the teacher is at work also significantly 
affects the view that online education is acceptable or unacceptable to teachers. Another 
risk factor that can limit the use of online courses is access to broadband. Those teachers 
who do not have access to broadband but also the elderly show less willingness to use on-
line trainings than teachers who have access to broadband. When the stated risk factors 
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are excluded for the expectation is that most of the teachers would provide more support 
for conducting online trainings.
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Appendix

Table 13. 1. What age group do you belong to?* 8. Do you agree to part of the training for 

professional and career development that is organized and financed by the BDE in the future to 

follow through the Learning content management system (LMS)? Crosstabulation

8. Do you agree to part of the training for professional and career 
development that is organized and financed by the BDE in the future 
to follow through the Learning content management system (LMS)?

Total

I do not 
agree at all

I do not 
agree

I have no 
defined 
position

I completely 
agree

I agree

25
-3

0

Count 2 12 68 85 170 337
% within 1. What 
age group do you 
belong to?

0,6% 3,6% 20,2% 25,3% 50,3% 100,0%

31
-5

0

Count 28 95 457 353 790 1723
% within 1. What 
age group do you 
belong to?

1,6% 5,5% 26,5% 20,5% 45,9% 100,0%

51
-6

0

Count 17 68 176 105 238 604
% within 1. What 
age group do you 
belong to?

2,8% 11,3% 29,1% 17,4% 39,4% 100,0%

60

Count 1 14 12 9 23 59
% within 1. What 
age group do you 
belong to?

1,7% 23,7% 20,3% 15,3% 39,0% 100,0%

Total

Count 48 189 713 552 1221 2723
% within 1. What 
age group do you 
belong to?

1,8% 6,9% 26,2% 20,3% 44,8% 100,0%

Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 80,432a 16 ,000

Likelihood Ratio 71,147 16 ,000

N of Valid Cases 2723

a. 7 cells (28,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,02.

Symmetric Measures
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Value Approx. Sig.

Nominal by Nominal

Phi ,172 ,000

Cramer’s V ,086 ,000

Contingency Coefficient ,169 ,000

N of Valid Cases 2723

Table 14. 6. Do you have a computer at home? * 8. Do you agree to part of the training for profes-

sional and career development that is organized and financed by the BDE in the future to follow 

through the Learning content management system (LMS)? Crosstabulation

8. Do you agree to part of the training for professional and 
career development that is organized and financed by the 
BDE in the future to follow through the Learning content 
management system (LMS)?

Total

I do not 
agree at 
all

I do not 
agree

I have no 
defined 
position

I completely 
agree

I agree

6.
 D

o 
yo

u 
ha

ve
 a

 c
om

pu
te

r a
t h

om
e

Yes

Count 36 170 628 522 1143 2499
% within 6. Do you 
have a computer at 
home

1,4% 6,8% 25,1% 20,9% 45,7% 100,0%

I use an 
official 
portable 
which 
I use at 
home

Count 10 14 72 27 64 187

% within 6. Do you 
have a computer at 
home

5,3% 7,5% 38,5% 14,4% 34,2% 100,0%

No

Count 2 5 13 3 14 37
% within 6. Do you 
have a computer at 
home

5,4% 13,5% 35,1% 8,1% 37,8% 100,0%

Total

Count 48 189 713 552 1221 2723
% within 6. Do you 
have a computer at 
home

1,8% 6,9% 26,2% 20,3% 44,8% 100,0%

Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. 
(2-sided)

Pearson Chi-Square 45,233a 8 ,000
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Likelihood Ratio 39,094 8 ,000

N of Valid Cases 2723

a. 3 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,65.
Symmetric Measures

Value Approx. 
Sig.

Nominal by Nominal

Phi ,129 ,000

Cramer’s V ,091 ,000

Contingency Coefficient ,128 ,000

N of Valid Cases 2723

Table 15. 7. Do you have a broadband internet connection at home? *8.Do you agree to part of the 
training for professional and career development that is organized and financed by the BDE in the 

future to follow through the Learning content management system (LMS)? Crosstabulation

8. Do you agree to part of the training for professional and 
career development that is organized and financed by the 
BDE in the future to follow through the Learning content 
management system (LMS)?

Вк
уп
ноI do not 

agree at 
all

I do not 
agree

I have no 
defined 
position

I completely 
agree

I agree

7.
 D

o 
yo

u 
ha

ve
 a

 b
ro

ad
ba

nd
 

in
te

rn
et

 c
on

ne
ct

io
n 

at
 h

om
e?

ye
s

Count 39 143 592 534 1111 2419

% within7. Do you 
have a broadband 
internet connection 
at home?

1,6% 5,9% 24,5% 22,1% 45,9% 100,0%

N
o

Count 9 46 121 18 110 304
% within7. Do you 
have a broadband 
internet connection 
at home?

3,0% 15,1% 39,8% 5,9% 36,2% 100,0%

Total

Count 48 189 713 552 1221 2723
% within 7. 
Do you have a 
broadband internet 
connection at 
home?

1,8% 6,9% 26,2% 20,3% 44,8% 100,0%
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Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 100,582a 4 ,000

Likelihood Ratio 102,265 4 ,000

N of Valid Cases 2723

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,36.

Symmetric Measures
Value Approx. Sig.

Nominal by Nominal
Phi ,192 ,000
Cramer’s V ,192 ,000
Contingency Coefficient ,189 ,000

N of Valid Cases 2723

Table 16. 7. Do you have a broadband internet connection at home? * 8.Do you agree to part of the 
training for professional and career development that is organized and financed by the BDE in the 

future to follow through the Learning content management system (LMS)? Crosstabulation

8. Do you agree to part of the training for professional and 
career development that is organized and financed by the 
BDE in the future to follow through the Learning content 
management system (LMS)?

Вкупно

I do not 
agree at 
all

I do not 
agree

I have no 
defined 
position

I 
completely 
agree

I agree

7.
 D

o 
yo

u 
ha

ve
 a

 
br

oa
db

an
d 

in
te

rn
et

 
co

nn
ec

tio
n 

at
 h

om
e

Ye
s

Count 39 143 592 534 1111 2419
% within7. Do you have 
a broadband internet 
connection at home?

1,6% 5,9% 24,5% 22,1% 45,9% 100,0%

N
o

9 46 121 18 110 304

% within 7. Do you have 
a broadband internet 
connection at home

3,0% 15,1% 39,8% 5,9% 36,2% 100,0%

Total
Count 48 189 713 552 1221 2723
% within 7. Do you have 
a broadband internet 
connection at home

1,8% 6,9% 26,2% 20,3% 44,8% 100,0%

Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 100,582a 4 ,000



Likelihood Ratio 102,265 4 ,000

N of Valid Cases 2723

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,36.
Symmetric Measures

Value Approx. Sig.

Nominal by Nominal
Phi ,192 ,000

Cramer’s V ,192 ,000

N of Valid Cases 2723

Table 17. 1. What age group do you belong to? * 11.Would you be able to save time if you would 
follow LMS trainings where it is available 24/7?Crosstabulation

11. Would you be able to save time if you would follow 
LMS trainings where it is available 24/7?

Total

I do not 
agree at 
all

I do not 
agree

I have no 
defined 
position

I 
completely 
agree

I agree

1.
W

ha
t a

ge
 g

ro
up

 d
o 

yo
u 

be
lo

ng
 to

?

25
-3

0

Count 2 22 59 82 172 336
% within 1. What age 
group do you belong to?

0,6% 6,5% 17,6% 24,4% 50,9% 100,0%

31
-5

0

Count 23 109 261 417 913 1723
% within 1 What age 
group do you belong to?

1,3% 6,3% 15,1% 24,2% 53,0% 100,0%

51
-6

0

Count 13 72 129 118 272 604
% within 1. What age 
group do you belong to?

2,2% 11,9% 21,4% 19,5% 45,0% 100,0%

60

Count 1 7 18 9 24 59
% within 1. What age 
group do you belong to?

1,7% 11,9% 30,5% 15,3% 40,7% 100,0%

To
ta

l

Count 39 210 467 626 1381 2723
% within 1 What age 
group do you belong to?

1,4% 7,7% 17,2% 23,0% 50,7% 100,0%

Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 54,289a 16 ,000
Likelihood Ratio 52,087 16 ,000

N of Valid Cases 2723

a. 8 cells (32,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,01.

Symmetric Measures Value Approx. Sig.
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Nominal by Nominal
Phi ,141 ,000
Cramer’s V ,071 ,000

N of Valid Cases 2723

Table 18.6..Do you have a computer at home? *11. Would you be able to save time if you would 
follow LMS trainings where it is available 24/7? Crosstabulation

11. Would you be able to save time if you would follow 
LMS trainings where it is available 24/7?

To
ta

l

I do not 
agree at 
all

I do not 
agree

I have 
no 
defined 
position

I completely 
agree

I agree

6.
 D

o 
yo

u 
ha

ve
 a

 c
om

pu
te

r a
t h

om
e? Ye
s

Count
31 179 412 597 1280 2499

% within 6. 
Do you have a 
computer at home?

1,2% 7,2% 16,5% 23,9% 51,2% 100,0%

I u
se

 a
n 

offi
ci

al
 

po
rt

ab
le

 w
hi

ch
 I 

us
e 

at
 h

om
e

Count 7 23 49 26 82 187

% within 6. 
Do you have a 
computer at home?

3,7% 12,3% 26,2% 13,9% 43,9% 100,0%

N
o

Count 1 8 6 3 19 37
% within 6. 
Do you have a 
computer at home?

2,7% 21,6% 16,2% 8,1% 51,4% 100,0%

To
ta

l

Count 39 210 467 626 1381 2723
% within 6. 
Do you have a 
computer at home?

1,4% 7,7% 17,2% 23,0% 50,7% 100,0%

Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 46,017a 8 ,000
Likelihood Ratio 41,087 8 ,000

N of Valid Cases 2723

a. 3 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,53.
Symmetric Measures Value Approx. Sig.

Nominal by Nominal
Phi ,130 ,000
Cramer’s V ,092 ,000

N of Valid Cases 2723
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14
ÖĞRETMEN ADAYLARININ GELECEĞİN 
EĞİTİM SİSTEMLERİNE İLİŞKİN 
ALGILARI / THE PERCEPTIONS 
OF PROSPECTIVE TEACHERS ON 
EDUCATIONAL SYSTEMS OF THE 
FUTURE

Faruk Öztürk, Duygu Saniye Öztürk

Abstract

The aim of the present study is to determine the understandings of prospective teachers, who are studying 
at educational faculty, on the relation between the future imagination/creativity and education concepts 
in the context of critical mind power. In this context, the viewpoints of the students on imagination, 
utopia, dreams about future and similar topics were analyzed. The phenomenological approach, which 
is one of the qualitative research designs, has been used in the study. The study group was formed with 
the criterion sampling method. The criterion of the sampling group was “being a university student”. 
The undergraduate students studying at Educational Faculty of Abant Izzet Baysal University were 
targeted as the units that covered the criterion defined for the sampling. In this context, a total of 25 
undergraduate students 8 of whom from Social Sciences Teaching Department, 7 of whom from Science 
Teaching Department, 5 of whom from Primary School Teaching Department, and 5 of whom from 
Psychological Counseling and Guidance Department were included in the study. The focus group dis-
cussion and interview technique were used as the data collection tools in the study. The data obtained 
in the study were evaluated with qualitative content analysis and descriptive analysis approach. The 
data were separated into categories and were evaluated with the content analysis method under certain 
concepts. The basic concepts were formed as based on the statements that were emphasized or intensified 
by the participants in a frequent manner. For this reason, the words or word groups that referred to the 
same opinion in the data that were collected in the study were categorized together. These groups were 
collected under general concepts, and the basic categories were formed in this way. These categories cons-
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tituted the main themes. When the categories were being formed, the viewpoints that were emphasized 
frequently in the responses were grouped as themes. These themes were as follows; Utopia Perception/
Perfection, Future and Dreams, Tradition and Change, Education and Future. As a result of the study, 
it was determined that the majority of the students perceived the utopia concept as a negative way and 
in a “fail to happen” manner. Students do not include imaginations and dreams in their plans and 
attitudes about the future, and have realistic and logical viewpoints. A great number of the students are 
not satisfied by the existing educational system, and they dream about a future which does not consist of 
rote-learning based education system and which makes use of any types of technology.

Giriş

Genel olarak eğitim kavramı ile eleştirel düşünce ya da rasyonel perspektif birlikte kul-
lanılmaktadır. “Eğitimin amacı eleştirel düşünme, karakter bütünlüğü, yaratıcılık gibi is-
tenilen değerlerin ne olduğunu belirlemektir. Eğitim sadece kişiyi neyin değerli yaptığını 
göstermez ayrıca bilgi ve anlama gücünün gelişimini içerir. Eğitimli insan ne olursa olsun 
bir şeyleri anlayan insandır. O sadece bilgi ve hünere sahip kişi değildir.” (Peters, 2006: 5) 
gibi tanımlarda da görüldüğü gibi eğitim kavramı ile en geniş anlamıyla eleştirel akıl gü-
cüne gönderme yapılmaktadır.

Bu çalışmanın amacı öğretmen adayı üniversite öğrencilerinin eleştirel akıl gücü çerçeve-
sinde gelecek imgelem/yaratıcılık ve eğitim kavramları arasındaki ilişki konusunda algı dü-
zeyleri ya da anlayışlarının ne olduğunu ortaya koymaktır. Bu bağlamda “hayal kurma” 
“ütopya” “gelecek düşü” gibi kavramlar konusunda üniversite öğrencilerinin görüşlerinin 
hangi düzeyde olduğunun değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu değerlendirmeye ışık 
tutacak kavramsal çerçevede ise, çalışmaya katılan öğrencilerin sahip oldukları doğu kül-
türüne ait kavramsal özelliklerin sınırının çizilmesi gerekmektedir. Bu nedenle giriş kıs-
mında, genel olarak doğu geleneği/kültürü içerisinde yetişen bu coğrafyaya ait bireyler ola-
rak öğretmen adaylarının “ütopya” “hayal” “düş” ve “gelecek” gibi kavramlarda nasıl bir 
zihinsel çerçeveye sahip olduklarının teorik ve kültürel alt yapısını analiz etmek çalışma-
nın kurgusal boyutuna ışık tutacaktır.

Gelecek, dinler ve ütopya

İnsanın mükemmel olana özlemini yansıtan, geleceğe yönelik mutlu ve refah bir yaşam 
düşü olan ütopya eğilimi, insanın var olduğu andan bu güne kadar sürmekte olan hem 
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insan doğasıyla ilgili bir eğilim hem de bu doğal eğilimden kaynaklanan kültürel bir biri-
kimdir. Bu çerçevede oluşan kültür de bu birikimden kaynaklanan, etkilenen ya da ilişki 
içinde olan evrensel kültürdür. Bu nedenle, Grek düşüncesinin ütopya düşüncesi ve ütop-
yaların oluşması üzerinde önemli etkisi varsa da mükemmellik arayışını yansıtan mit-
leri, dinsel öyküleri ve çeşitli efsaneleri ütopyanın tarihsel gelişim süreci içinde ele almak 
mümkündür (Gutek, 1988). Bugünkü tanımlamalar doğrultusunda, tüm kötülüklerden 
arınmış mükemmel bir toplum tasarısı anlamında sistematik bir ütopya tanımına uygun 
olarak kültürlerin ve dinlerin önemli katkısı söz konusudur. Kültürlerden kastedilen şey 
özellikle ilk dönem mitleri ve Altın Çağ efsanesidir. Diğer taraftan ütopyacı tutumun ve 
bunun doğal sonucu olan ütopyaların bize sunmuş oldukları ile dinsel düşüncenin mut-
luluk vaatleri arasında yakın ilişki olduğunu söylemek zor değildir. 

Max Weber’e göre insan varlığının doğuştan gelen bazı sınırlılıklarını aşmak için dinlerin, 
kurtuluşa ait vaatleri söz konusudur. Weber, “mükemmel toplum düzeni anlayışı karşı-
sında varsayılan kaos ve karmaşayı theodicy (en iyinin ortaya çıkması için en kötünün var 
olması gereklidir)” ile açıklar (Weber, 1964, 138). İnsanın barış, eşitlik ve baskıdan uzak 
olma isteklerini tatmin etmeye dayalı bir toplumsal düzen arzusu -ki bu ütopyalarda te-
mel tez olarak yer alır- ve benzer isteklerin dinsel kaynaklarda da önemli bir yeri vardır. 
Bunlar ütopyacı düşünce ile farklı tarihsel dinler tarafından vaat edilen kurtuluş düşüncesi 
ve toplumsal hareketler arasında da düşünce şekli olarak benzer kalkış noktalarının oldu-
ğunu göstermektedir (Seligman, 1989). Bunun yanında güçlü gelecek imgeleriyle içiçe ge-
çen din bu şekliyle de ütopyaya öncülük eder. Örneğin Hıristiyanlık inancı şöhretli, aza-
metli bir gelecekle, Mesih inancının yaygınlık kazanmasıyla gelişti. Polak’a göre, Tanrısal 
ilahi gelecek tanrının a priori bir öncülüdür. Hıristiyanlığın egemen olduğu yüzyıllarda 
ise daha çok ileriye dönük bir tanrı krallığı, Binyıl kırallığı ve Kıyamet’in yansıdığı, kıya-
mete yönelik gelecek imgelerinin yoğunlaştığı bir hayal gücü oluşmuştur. Bu dinsel gele-
cek ve ideal durum inancı, genelde Millennium şeklinde kavramsal bir inanca dönüşmüş-
tür (Polak, 1966).

Diğer taraftan dinsel ütopyaların da yaptığı şey, gelecek umudu taşımalarıdır. Ancak onla-
rın özlemleri geçmişe dönüşten çok, geçmişi dolambaçlı yollardan geleceğe, yeni bir dün-
yaya göndermektir ( Löwy, 1999). En eski ilerleme düşüncesi belki de, ilahi hedefler için 
Hıristiyanlıkta saklı olan Cennet’e eşit derecede statik bir geleceğe, Millennium’a ulaşmaktı. 
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Millennium geçmişi dile getirmekten daha çok geleceğe yönelir. Yeni bir dönem tasarısıyla 
ilgilenir ve bu yeni dönem kaçınılmaz bir finale doğru giden evrensel bir tarih inancıdır.

Diğer dinlerde olduğu gibi İslam inancında da “gelecek vaatler” temelinde aynı inanışlar 
hakimdir. Burada da iyiler cennetle ödüllendirilir ve bu cennet hayatı tüm mükemmellik-
leri içerir. Bu eskatolojik imgeler, insanın varoluş ve davranışları üzerinde büyük bir ağır-
lık oluşturmuştur. Bu imgeler, insana yüklenilen sorumluluk yüzünden, onu, daha iyi bir 
gelecek yaratmak için iyi eylemde bulunmaya yönlendirir. Buradaki gelecek; dünyaya ha-
kim olacak olan Tanrı Devleti (The City of God) ve tarihsel zamanın sonuna ait olan kı-
yamettir. Polak’ın da belirttiği gibi, insanın kültürel gelişim tarihi bunun gibi geleceği şe-
killendiren imgelerle doludur ve gelecek kurgusunun çekici asıl gücü ütopyacı düşüncede 
yatmaktadır (Polak, 1966). 

Doğu/İslam düşünce geleneği, gelecek düşlemi ve eğitim

Ütopyaların esin kaynakları içinde dinsel motiflerin, dinsel amaç ve vaatlerin önemli dere-
cede yer aldığı düşüncesi, burada şu soruyu gündeme getirebilir. Acaba İslam dini, Doğu 
toplumlarında Batı tarzında bir ütopya geleneğine yol açmış mıdır? Şayet böyle bir gele-
nek yeterince yer almıyorsa bunun nedenleri ne olabilir? Buna verilecek yanıtlardan biri, 
ütopya diyebileceğimiz bazı tutumların tarihsel süreçte bazı politik ve kültürel etkilerle 
oluştuğudur. Diğer bir yanıt ise ütopya geleneğinin Batıda gelişen tarzıyla toplumsal ve 
siyasal bir eleştiri ve başkaldırı anlamında oluşamadığıdır.

Bu tür hareketleri ve düşünceleri Mannheim, kendi amaçları doğrultusunda toplumsal ger-
çekliği değiştirmeye yönelik ütopik düşünceler olarak nitelendirir. Bu yaklaşıma göre Man-
nheim, ezilen grubun zihniyetini ütopya olarak da nitelendirmektedir (Mannheim,1983). 
Bu tür analizlerde, “ezilenlerin”, var olanı reddederek ütopyaya kapılma eğilimleri, Antik 
Çağdan başlayarak, semavi dinlerde Mesih ve Mehdi inancı, politik akımlarda Sosyalizm 
ve Marksizim’de sürekli olarak yeniden üretildiği şeklinde yorumlara rastlamak mümkün-
dür. Benzer analiz ve değerlendirmelerde, İslam inancında da bu tür hareketleri genel İs-
lam düşüncesi ya da topluluklarına yaymak gerçekçi olmayacağı yönündedir. İslam’ın te-
mel kaynaklarında ve kutsal kitabında mükemmel bir düzen ve cennet tasavvurları da 
buna benzer kurtuluş vaatleri ve mutluluk özlemlerini yansıtmaktadır. Fakat bütün bun-
larla birlikte İslam kültürü ve bu kültürle yakından ilişki içinde olan Doğu toplumlarında 
batılı tarzda ütopya kültürü ve başkaldırı, eleştiri ve sorgulama anlamında ütopik çıkışlara 
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rastlamak oldukça zor olmaktadır. Bu anlamda ılımlı, sünni İslam kültürü doğrultusunda 
şekillenen Doğu düşüncesinde, Batıda olduğu tarzda gelişmiş bir ütopya geleneğine rastla-
mak mümkün değildir. Bunun yanında İslam kültürü dışında gelişen diğer Doğu toplum-
larında da benzer bir kabullenmişliğinin teslimiyetçi ruhu bulmak mümkündür. Eski Çin 
ve Hint düşüncelerinde olduğu gibi, erdemli insan isyan etmeyen, boyun eğen bir tiptir. 
Kutsal metinlerin ana teması, daha çok bireysel etiği ve kişinin dünya üzerindeki ahlak-
sal konumunu yüceltmek yönünde oluşturulmuştur. Çin düşüncesinde ise özellikle Kon-
füçyus’un ilkelerinde dünyasal çalışmaların amacı, bireysel doğruluk, ekonomik güvenlik 
ve sakin bir toplum olmalıdır ( Didsbury, 2010). Bu düşüncelerde, kaybedilen Altın Çağ, 
ancak bu ilkelere ve ahlak kurallarına göre yaşamakla elde edilebilir.

Bu sınıflama içerisinde tarihsel olarak çoğunlukla Doğu-İslam kültürünün egemen olduğu 
toplumlarda yer alır. Burada her şeyden önce Doğu-İslam geleneğinden kastedilen şey, Ba-
tılı olmayan ya da Batı’nın geçirdiği kültürel ve düşünsel evreleri yaşamamış olan toplum-
lardır. Söz konusu toplumlar, var olan mevcut toplumsal yapıyı korumayı, istikrarı, fazi-
let sayan toplumlardır. Bu nedenle İslam/doğu kültüründe batı tarzı bir gelecek imgesi ve 
değişime dönük devinim anlayışı söz konusu olamamıştır. İçinde bulunduğumuz kültürel 
yapının bu tür düşünsel hareketlere karşı mesafeli ya da farklı bir temada oluşundan do-
layı, bu kültürde sunulan, ”geleceğin planlanması” ve “geleceğin oluşturulması” anlamında 
eğitim ve eğitsel durumların bu “ütopik gelecek vurgusu” ya da “geleceği düşleme” imge-
siyle ilişkisi önemli bir noktayı oluşturmaktadır. Ya da söz konusu bu yapısal özellik, gü-
nümüz bireyleri, yetişenleri ya da öğrencileri için ne kadar geçerlidir? Gerçekten günümüz 
doğu toplumlarında ya da bu kültür temelli düşünen bireylerde geleceğe, dönük imgeler, 
var olan yapıya dönük eleştiriler ne derece yansıtılabilmektedir. Kısaca güncel eğitim tar-
tışmalarına uygun bir eğitim ve birey algısı bu toplum ve kültürde farklılaşmakta mıdır? 
Bu sorular araştırmanın temel problem ve alt problemlerini oluşturmaktadır.

Günümüz eleştirel bakışında eğitim olgusu veya eğitilmiş birey, var olanı sürüp gitmekte 
olanı değil, olması gerekene dönük eleştirel sorgulayıcı imgelem gücüne önem veren birey-
lerden bahsetmektedir. Hatta daha ileri gidilirse, eleştirel pedagoji açısından eğitime dönük 
eleştiriler, ‘egemenlerin, iktidarlarını inşa etmek ve tüketim toplumu yaratmak için kullanı-
lan’ bir araç olması noktasında yoğunlaşmaktadır (Giroux, 2008: 19). Eleştirel teorisyenlere 
göre pedagoji eleştirel bir pratiktir. Her akademik düzeyde öğrencilerin kendilerini, sorgu-
layıcı, süregelen iktidar ilişkileriyle mücadele edici olarak eleştirel aktif yurttaşlar biçiminde 



 
Faruk Öztürk, Duygu Saniye Öztürk

238

ÖĞRETMEN ADAYLARININ GELECEĞİN EĞİTİM SİSTEMLERİNE İLİŞKİN ALGILARI
Faruk Öztürk, Duygu Saniye Öztürk

hayata hazırlamaları temel zorunluluk olarak ele alınır. Okullar da, bu tutumun gelişmesi 
için gerekli olan bilgi, beceri ve sorgulama kültürünü sunan sınıf koşullarını sağlamalıdır. 
Yine Giroux (2008)’a göre böyle bir pedagoji muhakeme etme gücüne sahip, sorgulama 
ruhuyla beslenmiş olmalıdır. Hem kamu okulları hem de yüksek öğretim kurumlarının, 
demokratik kamusal yaşam alanlarını yöneten temel varsayımları sorgulamak için dona-
nımlı yurttaşlar yaratmak sorumluluğunu üstlenmelerini zorunlu kılmaktadır. Böyle bir 
pedagoji, başlangıç olarak, ‘öğrencilere kabul edilmiş fikirlerle bağlarını koparmayı’ öner-
mektedir. Bu başlangıçtan sonra ulaşılacak diğer aşamalar eleştirel entelektüelin zorunlu-
luğudur. Bourdieu’ya göre gerçek muhalif, eleştirel yaklaşım olmadan gerçeklik, gerçek de-
mokrasi, gerçek eğitim olması düşünülemez (Akt. Giroux, 2008). 

Yöntem

Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden fenomenolojik yaklaşım kullanılmıştır. Araştır-
maya katılan üniversite öğrencilerinin gelecek ve geleneksellik kavramlarına ilişkin algıları-
nın tam olarak anlaşılabilmesi ve ortaya konabilmesi için bu yaklaşım seçilmiştir. Çünkü 
fenomenolojik yaklaşımda gerçek ile ona ilişkin değerleri algıları veya var olan yapı ile ona 
ilişkin algılar arasında nasıl bir ayırımın olduğu ortaya konabilir.

Çalışma Grubu

Araştırma için seçilen katılımcı grup amaçlı örneklem stratejilerinden biri olan kriter ör-
nekleme (criterion sampling) yoluyla oluşturulmuştur. “Kriter örneklemede gözlem bi-
rimleri belli niteliklere sahip kişiler veya durumlardan oluşturulabilir” (Patton, 2002:238). 
Seçilen örneklem grubunun ölçütü ‘üniversite’ öğrencisi olmalarıdır. Örneklem için belir-
lenen ölçütü karşılayan birimler olarak, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
öğretmenlik lisans programlarında öğrenimini sürdüren lisans öğrencileri hedeflenmiştir. 
Bu doğrultuda Sosyal bilgiler öğretmenliği 8, Fen bilgisi öğretmenliği 7, Sınıf öğretmenliği 5, 
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü 5 olmak üzere toplam 25 lisans öğrencisi çalışma 
grubuna katılmıştır. Çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin 11’i erkek, “14’ü kadındır. 
Öğrencilerin seçiminde gönüllülük esas alınmıştır. Çalışma grubuna katılan 25 öğrenci-
nin hepsi dördüncü sınıf öğrencisidir. Bu nedenle araştırmanın ilerleyen bölümlerinde ça-
lışma grubundan öğretmen adayları olarak bahsedilmiştir.

Veri Toplama Aracı ve Uygulama
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Çalışmada veri toplama yöntemi olarak odak grup görüşmesi ve görüşme tekniği kullanıl-
mıştır. İlk olarak odak grup görüşmesi, çalışma grubuna uygulanacak görüşme formunda 
yer alacak soruların ve çalışmada ele alınacak boyutların oluşturulması için yapılmıştır. 

Görüşme formunda yer alacak soruların elde edilmesi sürecinde ilk olarak, Abant İzzet 
Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğ-
retimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programında öğrenimini sürdüren lisansüstü öğren-
cilerle (10 öğrenci) odak grup görüşmesi yapılmıştır. Odak grup görüşmeleri her biri bir 
buçuk saat süren ve her oturumda beş yüksek lisans öğrencisinin katıldığı iki oturumda 
gerçekleştirilmiştir. Oturumlar araştırmacılar tarafından yürütülmüştür. Araştırmacılar-
dan biri oturumu yönetmiş diğeri ise katılımcıların belirttikleri görüşleri hem yazılı ola-
rak kaydetmiş hem de katılımcıların onayıyla kayıt cihazına kaydedilmesini sağlamıştır. 
Oturumlar sonrasında kayıtların dinlenmesi ve dökümü sürecinde araştırmacılara dört li-
sansüstü öğrencisi yardımcı olmuş ve çözümlenen veriler bilgisayar ortamına aktarılmış-
tır. Odak grup görüşmesinden elde edilen bilgilerin araştırmada veri toplama aracı olarak 
kullanılacak görüşme formu sorularına dönüştürülmesi çalışmasında Eğitim Programları 
ve Öğretimi ve Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı’ndan iki öğretim üyesi 
araştırmacılara destek vermişlerdir. Bu çalışma sonunda toplam dokuz soru oluşturulmuş-
tur. Bu sorular daha sonra araştırmacılardan birinin yüksek lisans dersine katılan öğren-
cileri ile ve sonra da alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda tekrar incelenerek araştır-
manın amaçları doğrultusunda yedi adet temel soruya dönüştürülmüştür. Bu süreç aynı 
zamanda görüşme formunun iç geçerlik çalışmasının yapılması anlamına da gelmektedir. 
Çalışma grubunu oluşturan yirmibeş öğretmen adayına uygulanacak görüşme formunda 
yer alan sorular şunlardır:

1.“Ütopya” kavramı size neyi çağrıştırıyor? Bu kavramdan ne anlıyorsunuz? 

2. Gelecek ile ilgili planlarınızda hep gerçekçi mi davranırsınız yoksa ütopik veya düşsel bir 
tutuma sahip misiniz? 

3. Geçmiş ve gelecek kavramları size neyi ifade ediyor: Sizce hangisi daha önemli? 

4. Değişim ne demektir? Değişimin yönü iyiye mi yoksa kötüye mi gitmektedir, hangi açılardan? 

(Toplumsal- Teknolojik ya da başka açılardan?)
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5. Var olan eğitsel yapıdan (eğitim sisteminden )memnun musunuz? Cevabınızın nedenleri 
nelerdir? 

6. Nasıl bir gelecek düşü kurarsınız. Bu düşte eğitim sistemi açısından nelere öncelik verirsiniz? 

7. Sizce eğitim kavramının gelecekteki anlamı ne olacak? Geleceğin “eğitimli birey”i nasıl olmalı / 

veya olacak?

Görüşme formunun uygulanması araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Her bir ka-
tılımcı için yaklaşık kırk dakika süren bir görüşme yapılmış ve toplam yirmibeş lisans son 
sınıf öğrencisiyle görüşülmüştür. Görüşmeler katılımcıların derslerinin olmadığı saatlerde 
fakültede araştırmacıların ofisinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların onayları alınarak gö-
rüşmeler hem yazılı hem de kayıtlanarak yapılmıştır. 

Verilerin Analizi

Görüşmelerin çözümlenmesi ve yazılı rapora dönüştürülmesi araştırmacılar tarafından ya-
pılmış ve ellibeş sayfa ham veri elde edilmiştir. Katılımcıların gizliliğinin korunması için 
isimlerinin yerlerine kendilerine verilen kodlar kullanılmıştır. Kodlamada öğrencilerin öğ-
renim gördükleri öğretmenlik lisans programının baş harfleri kullanılarak numaralandırma 
yapılmıştır. Örneğin, katılımcılardan sınıf öğretmenliğinde öğrenim gören öğrenciler için 
SÖ1, SÖ2, fen bilgisi öğretmenliği öğrencileri için FBÖ1, FBÖ2 şeklinde kodlama ya-
pılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler betimsel analiz yaklaşımıyla çözümlenmiştir. Veri-
ler belli ortak kavramlar altında kategorilere ayrılarak (Yıldırım ve Şimşek, 2005) değer-
lendirilmiştir. Ulaşılan temel kavramlar daha çok katılımcıların sıkça vurgu yaptıkları ya 
da üzerinde yoğunlaştıkları ifadelerden hareketle oluşturulmuştur. Özellikle katılımcıların 
verdiği yanıtlarda kullandıkları cümlelerde kullandıkları dil, yaklaşım tarzlarını ortaya ko-
yabilmektedir. Bazen araştırmacı katılımcıların kullandıkları “doğal dil bağlamında cüm-
lelerde yer alan tek bir kelimeye kadar değerlendirebilir” (Tesch, 1990: 193). Bu nedenle 
toplanan verilerde aynı düşünceyi taşıyan ya da işaret eden bazen bir kelime veya kelime 
grupları bir araya getirilmiş ve bu gruplar genel kavramlar altında toplanmış, temel kate-
gorilere bu şekilde ulaşılmıştır. Bu kategoriler ana temaları oluşturmaktadır. Kategoriler 
oluşturulurken verilen yanıtlarda ortak olarak sıkça vurgu yapılan düşünceler temalar ola-
rak gruplandırılmıştır. Bu temalar: 1.Ütopya algısı, mükemmellik, 2.Gerçeklik ve mantık/
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Gelecek ve düş, 3. Gelenek ve Değişim, 4.Eğitim ve Gelecek şeklindedir. Bu kategoriler, Mi-
les ve Huberman (1994: 11 )’ın da belirttiği gibi, “çok sayıda veriyi özetlemek ve daha 
kolay anlaşılabilmesi için oluşturulmuştur. Verilerin düzenlenmesinde, en çok kullanılan 
kelimelerden kodlamaların yapılarak kategorilerin oluşturulması sürecinde iki araştırmacı 
bağımsız çalışmış daha sonra ayrı ayrı oluşturulan kod listeleri ve kategoriler karşılaştırıla-
rak tutarlılığa bakılmıştır. Bu karşılaştırma ve düzenleme çalışmasının ardından araştırma-
cılar birlikte temaları oluşturmuşlardır. Araştırmanın güvenirliğini sağlamak için yapılan 
bu çalışmanın ardından dış güvenirliği sağlayabilmek için teyit incelemesine başvurulmuş-
tur (Yıldırım ve Şimşek 2005). Teyit incelemesi için daha önce odak grup toplantılarına 
katılan dört yüksek lisans öğrencisinin, ellibeş sayfalık ham verilerle araştırmacıların önce 
ayrı ayrı daha sonra da birlikte oluşturdukları kategoriler ve temaları karşılaştırmaları is-
tenmiştir. Bu dört yüksek lisans öğrencisinin önce ikili olarak çalışmaları sağlanmış daha 
sonra bir araya gelerek kendi saptamalarını da tartışmaları istenmiştir. 

Bulgular

Verilerin analizi sonucu oluşturulan temalar çerçevesinde bulgulara aşağıda yer verilmiştir.

Birinci soruya verilen cevapları, birinci tema olan “Ütopya algısı, mükemmellik” altında 
toplamak mümkün olmuştur. Bu ayırıma göre ütopya kavramını öğretmen adaylarının ço-
ğunlukla olumsuz, gerçekleşmezlik anlamında ele aldıkları görülmektedir. Araştırmaya ka-
tılan 25 lisans son sınıf öğrencisi olan öğretmen adayının “Ütopya” kavramı size neyi çağ-
rıştırıyor? Bu kavramdan ne anlıyorsunuz? sorusuna verdikleri yanıtlarda ütopya kavramı 
için çoğunlukla (18) “gerçekte var olmayan sadece düşüncede olan, hayali bir dünya” ta-
nımlaması yapılmış, daha az sayıda da “gerçekleşmesi mümkün olmayan hayaller düşün-
celer (6)”, “düşsel bir kavram (5)”, “ulaşılmazlık (5)”, “imkansız mükemmellik (4)”, “ger-
çekleşmesi imkansız olan (4)”, şeklinde tanımlamalar yapılmıştır. Öğretmen adaylarının 
22’si aynı zamanda ütopya kavramına ilişkin açıklamalarında “mükemmellik” kavramını 
çağrıştıran, “olması istenen, gereken ideal bir dünya veya devlet (9)”, “huzur ve düzen, so-
runsuz bir dünya (7)”,“en güzel olan, mükemmellik (4)”, “gerçekleşmesini istediklerimi-
zin hayali (2)” şeklinde cevaplar da vermişlerdir.

“Ütopya” kavramıyla ilgili açıklamalarında sadece 6 öğretmen adayı ütopya ile “gelecek” 
kavramını ilişkilendirmiştir. Burada dikkati çeken iki cevapta ütopyanın aslında gerçek-
leşmesi mümkün olan bir gelecek tasarımı olduğu bunun gelecekle ilgili yaptığımız ve 
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uygulamaya koyduğumuz gerçekçi planlarla ilgili bir tutum olduğu belirtilmektedir. Bu 
konuda verilen diğer cevapların dağılımı ise “gelecek ile ilgili planlar, olması muhtemel 
planlar (3)”, “gerçekleşmesi imkansız gibi görünen düşler ve planlar (2)” ve “var olmayan 
gelecek tasarımları (1)” şeklindedir.

Öğretmen adaylarıyla yapılan görüşmenin ikinci sorusu olan “Gelecek ile ilgili planları-
nızda hep gerçekçi mi davranırsınız yoksa ütopik veya düşsel bir tutum takınır mısınız?” soru-
suna öğretmen adaylarının çoğunluğu gelecek ile ilgili plan ve tutumlarında hayal ve düşe 
yer vermedikleri, realist mantıklı ve gerçekçi tutumlara sahip olduklarını gösteren yanıt-
lar vermiştir. Bu soruya verilen cevaplar, İkinci tema olan “Gerçeklik ve mantık”/ “Gelecek 
ve düş” temasını oluşturmuştur. Buna göre bu temada vurgu yapılan kavramlar; Gerçeklik 
ve mantık: Öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu (19 yanıt), “biraz ütopik yanım olsa 
da gelecekle ilgili planlarım çoğu zaman gerçekçidir”, “bazen ütopik ama daha çok ger-
çekçiyim (16)”, “gerçekçiyim, mantığımla hareket ederim (12)”, “ütopik olurken de ger-
çekçi olmayı severim (3)”, gibi cevaplar vermişlerdir. Gelecek ve düş’ e ilişkin sadece 6 kişi 
“gelecekle ilgili hayaller kurarım (3)” ve “gerçeğe dönüşeceği için hayal kurarım (3)” şek-
linde cevaplar vermişlerdir.

Üçüncü tema “Gelenek ve değişim”: Bu tema, üçüncü. ve dördüncü soruya verilen yanıt-
larda ortaya çıkmıştır. Öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğunun “geleceğin önemi” 
konusunda aynı düşünceye sahip oldukları görülmektedir. Üçüncü soru olan “Geçmiş ve 
gelecek kavramları size neyi ifade ediyor: Sizce hangisi daha önemli?” sorusuna verilen yanıt-
larda öğrencilerin büyük bir kısmı geleceğin önemli olduğunu vurgulamıştır. Bu konuyu 
içeren düşünceler şöyledir; “Gelecek önemli benim için ama geçmişten de dersler alınmalı 
(14)”, “her ikisi de önemli (11)”, “geçmiş bitmiştir artık gelecek önemli sadece (9)”, “her 
ikisi de önemli ama gelecek daha önemli (6)”, “gelecek önemli benim için (4)”, “geçmiş-
ten ders alıp geleceğe yönelmeliyiz (4)”, “geçmişi değiştiremeyiz ama gelecek elimizde (3)”. 
Bu soruya verilen cevaplar arasında 6 kişi dikkat çekici bir şekilde, “gelecek umuttur ha-
yaldir, önemli olan bugündür” derken 4 kişi “geçmiş daha önemli dersler çıkarmalıyız” ve 
3 kişi de “geçmiş olumsuzluk demektir” şeklinde cevaplar vermişlerdir.

Dördüncü soru olan “Değişim ne demektir? Değişimin yönü iyiye mi yoksa kötüye mi gitmek-
tedir, hangi açılardan? (Toplumsal- Teknolojik ya da başka açılardan?)”sorusuna verilen ya-
nıtlar; “Değişim ve iyi/kötü”,“Gelecek ve iyimserlik/karamsarlık” alt temaları altında sınıflan-
dırılmıştır. Değişim ve iyi/kötü: Değişimin tanımında öğretmen adaylarının 23’ü “gelişmek 
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başkalaşmak, farklılaşmak demektir (19)”, “değişim yeniliktir, yenilenmedir (4)”, cevapla-
rıyla değişimin iyi olduğuna yönelik fikirler ileri sürmüşlerdir. “Hayır her şey daha da kö-
tüye gidiyor (22)”, “teknoloji sayesinde her şey daha da kötüye gidiyor (11)”, “umudum 
yok, tereddütlerim var iyiye gittiğini düşünmüyorum (8)”, “bu konuda yani değişim ko-
nusunda karamsarım (1)” şeklinde belirtilen görüşler ise öğretmen adaylarının değişimin 
kötü olduğuna yönelik algıya da sahip olduklarını göstermektedir. Değişimin iyi ya da 
kötü olmasının nedenlerine ilişkin verilen cevaplar incelendiğinde, değişim için “tekno-
loji ve çeşitli imkanlar (eğitim sağlık vb.) açısından evet iyidir, toplumsal değerler açısın-
dan kötüdür (7)”, “sağlık açısından evet iyidir, kültür açısından kötüdür (3)”, “teknoloji 
açısından doğal felaketler açısından kötüdür (3)”, şeklindedir. 

Dördüncü soru olan “Değişimin yönü iyiye mi yoksa kötüye mi gitmektedir” sorusuna; Ge-
lecek ve iyimserlik /karamsarlık alt teması altında verilen cevaplar şu şekildedir: “Teknolojik 
açıdan iyiye gitmekte ama insanlar arası iletişim insani duygular ve yardımlaşmayı boz-
maktadır. Teknolojik değişim yalnızlaşma ve yabancılaşma getiriyor (21)”, “teknolojik açı-
dan iyiye gidiyor ama toplumsal yönden bozulma var (19)”, “teknoloji toplumu da boz-
muştur/bozabilir (2)”.

Dördüncü tema “Eğitim ve gelecek”: Bu tema beşinci, altıncı ve yedinci soruların yanıtların-
dan oluşmuştur. Beşinci soru olan “Var olan eğitsel yapıdan (eğitim sisteminden) memnun 
musunuz? Cevabınızın nedenleri nelerdir?” sorusuna öğretmen adaylarının 21’i “hayır” ce-
vabı vermiştir. Verilen cevaplar “var olan durum ve yetersizlik” alt teması altında toplan-
mıştır. Var olan durum ve yetersizlik: Bu alt temaya ilişkin verilen cevaplar ve gerekçeleri 
ise “hayır, ezberci bir eğitim anlayışı var (9)”, “hayır, dersler hep teorik hayat ve meslek-
sel deneyimi kazanmıyoruz (8)”, “değilim, eğitimin kalitesi ve içerik yetersiz (8)”, “hayır 
yeteneklere göre eğitim verilmiyor (7)”, “mezun olanlar mesleği hakkında yetersiz kalıyor, 
alanla ilgili dersler sınırlı (6)”, “değilim, öğrenciler bilinçli, iyi bir yurttaş olarak yetişmi-
yor (6)”, “değilim (fırsat) eşitlik yok (5)”, “pek değilim, değişken sistemlerden dolayı (4)”, 
“çağdaş, sağlıklı düşünebilen donanımlı bireyler yetersiz (2)” şeklindedir. Öğretmen aday-
larının sadece 4’ü memnun olduğunu dile getirmiştir. Gerekçeleri ise, “memnunum üni-
versitede yorum anlayışı var (1)”, “evet ama bazen ezbercilik bizi tembelleştiriyor (1)”, “her 
ikisi de (1)”, “biraz memnunum, öğrenci merkezli sisteme geçildiği için (1)” şeklindedir.

Yine dördüncü tema çerçevesinde altıncı soru olan “Nasıl bir gelecek düşü kurarsın? Bu 
düşte eğitim sistemi açısından nelere öncelik verirsin?” sorusuna öğretmen adaylarının verdiği 
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cevaplar “eğitim ve kalite” ve “gelecek ve mutluluk” alt temalarında toplanmıştır. Eğitim ve 
kalite alt teması altında yer alan görüşler şöyledir: Öğretmen adayları, “yeteneklere göre 
herkesin istediği ve yapabildiği alanda eğitileceği bir gelecek (11)”, “ezberci eğitimin ol-
madığı her tür teknolojik imkânlardan yararlanılan bir gelecek (10)”, “kaliteli bireylerin 
yetişeceği bir gelecek (10)”, “düşünce ve bilime öncelik veren eğitim sistemi (8)”, “top-
luma daha faydalı bireylerin yetişeceği bir gelecek (4)”, “herkesin istediği mesleğini yap-
tığı bunun yanında farklı bir alanda uzman olduğu bir gelecek (2)” düşü kurmaktadır-
lar. Gelecek ve mutluluk alt temasında yer alan görüşlerde genel olarak ve eğitim sayesinde 
elde edilmesi beklenen bir gelecek düşü olarak; “yoksulluk kavramının olmadığı herke-
sin refah içinde olduğu (11)”, “herkesin sorumluluklarını yerine getirdiği (7)”, “özgürlük, 
düşünce, ifade vb (6)”, “her konuda eşitlik ilkesine uyulduğu (4)”, “bencilliğin olmadığı 
herkesin herkese saygı duyduğu (3)” gelecek hayal ettikleri söylenebilir. Ayrıca öğretmen 
adaylarının görüşlerinde az da olsa “kuralların sürekli delinmediği (2)”, “seçkin dürüst bir 
toplum (2)” gibi düşler de yer almıştır.

Dördüncü tema çerçevesinde yedinci soru olan “Sizce eğitim kavramının gelecekteki anlamı 
ne olacak? Geleceğin “eğitimli birey”i nasıl olmalı/ veya olacak?” sorusuna verilen cevaplar 
“Beklenti” ve “Olması gereken” alt temalarında birleştirilmiştir. Beklenti alt temasında ele 
alınan görüşlerin dağılımı incelendiğinde, “daha teknolojik olacak herkes eğitimli olacak 
(6)”, “gelecekte e- okul olacak, fiziki okul kalmayacak, eğitim zor olmayacak teknoloji sa-
yesinde (5)”, “teknolojiden iyi anlayan, iyi kullanan bireyler olacak (4)”, “her şeyi bilen 
ve yapan bir robot gibi olacak (4)”, “eğitimin kalitesi gittikçe düşecek (2)”, “eğitim birey-
selleşecek (2)”, “eğitim olmayacak, kalkacak (2)” şeklindedir. Olması gereken alt temasında 
yer alan geleceğin eğitimli bireyinin nasıl olması gerektiğine yönelik olarak; “daha dona-
nımlı bilgili duyarlı olacak (7)”, “bilim ve akla dayanan bireyler olacak (3)”, “kendini ve 
toplumunu kalkındıracak bireyler olmalı (3)”, “bilgili araştırmacı ve araştırmayı seven ol-
malı (2)”, şeklinde görüşler sunulmuştur.

Tartışma ve Sonuç

Öğretmen adaylarının geleceğin eğitim sistemine ilişkin düşüncelerini ve ütopik bakış açı-
larını belirlemeye yönelik yapılan bu araştırmada eğitim fakültesinin öğretmenlik lisans 
programlarında öğrenim gören 25 dördüncü sınıf öğrencisi ile çalışılmıştır. Çalışmada 
ilk olarak ütopya kavramını tanımlamaları ve bu kavramla ilgili algıları belirlenmiştir. 
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Öğretmen adaylarının ütopyayı genellikle olumsuz, gerçekleşmezlik anlamında ele aldık-
ları ortaya çıkmıştır. Bunun yanında ütopya tanımlamalarında “mükemmellik” kavramını 
çağrıştıran ifadeler de oldukça fazla yer almaktadır. Ancak çok az öğretmen adayı ütopya 
ile gelecek kavramını ilişkilendirmiştir. Öğretmen adaylarının çoğunluğunun “ütopya” kav-
ramını olması imkansız, sadece “hayali bir dünya” olarak tanımlamaları umutsuzluğun ve 
imkansızlık algısının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Oysa ütopya, düş, vb tasa-
rımsal kavramlar, bu algılardan daha çok “gelecek”, “yarın”, “umut” ve “beklenti” gibi al-
gılarla bağlantılı bir tutumdur. Bugünün yetersizliği ve geleceğin daha iyi olacağını çağrış-
tıran bir yaklaşımdır. Öğretmen adaylarının çoğunluğunun bu kavrama yönelik algısında 
bu çağrışımın tersine bir karamsarlık ve imkânsızlık algısını, içinde bulunulan kültürel ik-
limin ve geleneksel yaklaşımların etkisiyle açıklamak mümkün gözükmektedir. Ütopya li-
teratürü incelendiğinde doğu kültürü ve geleneklerinde etkin olan “düş” gücünün gelecek-
ten çok geçmişe dönük olması, geleceğin,“her geçen günün kötüye gittiği” ya da “geçmiş 
iyi zamanlar” (Hertzler, 1965) gibi yaklaşımların egemen olduğu tespitler, öğretmen aday-
larının bu algılarını açıklar niteliktedir. 

Öğretmen adaylarının gelecekle ilgili planlarındaki genel yaklaşımları sorulduğunda, ço-
ğunluğunun gelecek ile ilgili plan ve tutumlarında hayal ve düşe yer vermedikleri, realist 
mantıklı ve gerçekçi tutumlara sahip olduklarını gösteren yanıtlar verdikleri belirlenmiştir. 
Bu bulgu Şahin, Fırat ve Zoraloğlu (2010)’nun üniversite öğrencilerinin düşlerine yönelik 
araştırmasıyla benzerlik göstermektedir. Anılan araştırmada üniversite öğrencilerinin düş-
lerinin toplumsal yaşamda baskın olan ekonomik, sosyal ve kültürel yönelimlerle uyumlu 
olduğu, bu yapıdan çok faklı düşler ya da hayaller kurmadıkları veya kuramadıkları or-
taya çıkmıştır. Bu durum üniversite öğrencilerinin iş ve gelecek kaygısı nedeniyle yaşam-
larıyla ilgili hayal kurmaya yer vermedikleri, kendilerini gelecekle ilgili gerçekçi düşünmek 
zorunda hissettikleri şeklinde yorumlanabilir. 

Geçmiş ve gelecek kavramlarının önemi konusundaki düşünceleri incelendiğinde, öğret-
men adaylarının büyük bölümü için geleceğin daha önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Geç-
mişin bitmiş ve değiştirilemez olduğunu ancak geleceği şekillendirmenin insanların elinde 
olduğu için daha önemli olduğunu düşünmektedirler. Oysa yukarıdaki bulguda tartışıldığı 
üzere “ütopya” kavramını “olması imkansız” sadece “hayali bir dünya” olarak tanımlama-
ları, düş gücünün gelecekten çok geçmişe dönük olduğunu göstermişti. Bu bulgunun ter-
sine geleceğin geçmişten daha önemli olduğunu düşünmektedirler. Ütopya tanımındaki 
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“gelecek ve umutsuzluk” algısının tersine, zaman dilimi ve olasılıklar açısından “gelecek” 
in daha önemli olduğunu vurgulamaktadırlar. Özellikle sadece üç öğretmen adayının dile 
getirdiği “geçmişi değiştiremeyiz ama gelecek elimizde” görüşü hem umut anlamında hem 
gelecek tasarımı anlamında oldukça olumlu ütopik bir tutumun göstergesidir. Fakat veri-
len cevaplarda ne yazık ki çok az sayıda bu tür düşüncelere rastlanmıştır.

Öğretmen adaylarının “değişim” kavramına yönelik tanımlamalarında, değişimin iyi bir 
şey olduğuna yönelik ifadelerin yanında değişimin kötü olduğunu yansıtan ifadelere daha 
fazla rastlanmıştır. Değişimin iyi ya da kötü olmasının nedenlerine ilişkin verilen cevap-
larda değişimin; sağlık, teknoloji ve çeşitli imkanlar (eğitim, sağlık vb.) açısından iyi ol-
duğu buna karşın, kültür, doğal felaketler ve toplumsal değerler açısından kötü olduğu dü-
şünülmektedir. Bu açıklamalara paralel olarak değişimin yönünün teknolojik açıdan iyiye 
giderken toplumsal açıdan, insanlar arası iletişimi, duyguları ve yardımlaşmayı bozduğu 
için kötüye gittiğine ilişkin görüşler sunulmuştur. Öğretmen adaylarının değişimin olumlu 
yönlerini görmekle birlikte toplumsal değerleri ve insanlar arası ilişkileri bozabilecek bir 
tehdit olarak da algıladıkları düşünülebilir. Öğretmen adaylarının önemli bir bölümü de 
değişimi teknolojik değişim olarak algılamakta ve teknolojik değişimin yalnızlaşma ve ya-
bancılaşmaya yol açtığını ve toplumu bozduğunu düşünmektedirler. Öğretmen adayları-
nın bu soruya verdikleri cevapların ana teması, birinci soruya verdikleri ütopya, düş gibi 
kavramlara yönelik değerlendirmeleriyle bağdaşmaktadır. Çünkü ütopya tanımlamaların-
daki temel vurgu da umutsuzluktu ve geleceğin gittikçe kötüye, kötülüğe doğru evrildiği 
yönündeki algılarını dile getirmekteydiler. Burada da değişimin kötüye doğru gittiğine yö-
nelik düşüncelerin daha fazla olması onların “geçmişe özlem” duygularının ortaya çıkma-
sının bir göstergesi olabilir.

Mevcut uygulamadaki eğitim sisteminden memnun olma durumuna ilişkin görüşlerinde 
öğretmen adaylarının çoğunluğunun eğitim sisteminden memnun olmadıkları ortaya çık-
mıştır. Eğitim sisteminin ezberci, teorik ve kalitesiz olduğunu, yeteneklerin geliştirilmediği, 
çağdaş, donanımlı, bilinçli bireylerin yetiştirilemediğini düşünmektedirler. Burada genelde 
var olan yapıdan hoşnut olmadıklarını gösterir şekilde çeşitli sorunların dile getirildiği gö-
rülmektedir. Öğretmen adaylarının eğitim sistemi ve eğitsel programlar, dersler, eğitim sü-
reci vb. yapıdan şikayetçi oldukları, yetersiz ve etkisiz bulduklarını dile getirmeleri, Giroux 
(2008 )’un belirttiği gibi “var olan düzene karşı bir eleştiri” “hoşnutsuzluğu dile getirme ve 
eğitsel politikaları eleştirme cesareti” gibi tutumlar ütopik gelecek hayalinden çok “eleştirel 
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pedagoji” yaklaşımı niteliğinde, tepkisel /eleştirel bir tutumdur. Mevcut eğitim sistemi ile 
ilgili bu memnuniyetsizlik ve eleştirilerin, geleceğin öğretmenlerinin geleceğin eğitimini 
şekillendirmede daha eşitlikçi, daha özgürlükçü ve daha bilinçli bireyler hedeflenmesi du-
rumu en azından geleceğin var olan yapıdan daha iyi olması gerektiğini düşündüklerinin 
bir göstergesi olarak yorumlanabilir.

Öğretmen adaylarının gelecekteki eğitim sistemine yönelik görüşlerinde, mevcut eğitim 
sisteminde belirttikleri olumsuzlukların ortadan kaldırıldığı bir eğitim düşledikleri görül-
mektedir. Öğretmen adaylarının hayal ettikleri eğitim sisteminde, ezbercilikten arındırıl-
mış, yeteneklerin gelişmesine, düşünce ve bilime önem veren, teknolojiden yararlanan bir 
eğitim anlayışı bulunmaktadır. Öğretmen adaylarının gelecek düşlerinde, özgürlük, refah, 
saygı, sorumluluk ve eşitlik ilkesinin temel alındığı bir toplumda yaşama isteği ön plana 
çıkmaktadır. 

Öğretmen adaylarının eğitim kavramının gelecekteki anlamına ilişkin söylemlerinde, ge-
lişen teknolojinin gelecekteki eğitimi şekillendireceğine yönelik düşüncenin ağırlık kazan-
dığı görülmektedir. Öğretmen adaylarının bu düşünceleri Elkatmış (2013)’ın geleceğin 
okullarının nasıl olacağı ile ilgili yapmış olduğu literatür çalışması bulguları ile benzerlik 
göstermektedir. Bu çalışmada geleceğin okullarında; her çocuğa kendi potansiyelini en üst 
düzeyde gerçekleştirebilme olanağı ile özgün ve yaratıcı düşünceyi geliştirme imkanı sunu-
lacağı ve tamamen teknoloji destekli eğitim ortamlarında eğitim-öğretim yapılacağı düşü-
nülmektedir. Yine günümüzde eleştirilse de geleceğin eğitiminin tamamen sanal okullarla 
“okul dışı model” ya da “ev okullar” modeli uygulanarak gerçekleştirileceğine yönelik fi-
kirler üretilmektedir (Elkatmış, 2013). Ancak tüm bunlara rağmen öğretmen adaylarının 
gelecekteki eğitime ilişkin fikirlerinin var olandan ya da bilinenden farklı olmadığı görül-
mektedir. Bunun bir nedeni de daha önce de vurgulandığı gibi ütopik bakış açısına sa-
hip olmamaları olabilir.

Öğretmen adayları geleceğin eğitimli bireyini ise akıl ve bilimi düstur edinerek yetişmiş 
bireyler olarak tanımlamaktadırlar. Öğretmen adaylarının geleceğin eğitimli bireyine iliş-
kin tanımlamalarında, Fransız filozof Edgar Morin’in fikirlerinin izleri görülmektedir. Mo-
rin geleceğin eğitiminde “eğitim”in bilmenin körlükleri karşısında uyanık olması gerek-
tiğini ve bilgilerin içindeki hatalara ve yanılsamalara karşı koyabilecek koruyucunun ise 
yapıcı ve eleştirel “akılsallık” olduğunu vurgulamıştır (Erdem, 2012). Diğer taraftan son 
yıllarda birçok ülkenin tanımlamaya çalıştığı, geleceğin öğrenenlerinin nasıl olması, hangi 
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becerileri kazanması gerektiğidir. Bu konuda fikir birliğine varılmış olan beceriler; iş bir-
ligi, motivasyon, risk alabilme, esneklik, değerlendirme, sentez yapabilmek, araştırmacı, 
bilgili, düşünen, iletişim kurabilen, ilkeli, açık fikirli, düşünceli, yaratıcı düşünebilmedir 
(Henry, 2015). 21.yüzyıl becerileri olarak da tanımlanan bu becerilerin sadece bir kaçını 
bu araştırmadaki öğretmen adayları sıralamıştır. 

Sonuç olarak; Thomas More tarafından ilk defa kullanılan ütopya kavramı, mümkün ol-
mayan ancak olması istenen, arzulanan bir düzende yaşama isteği olarak açıklanabilir. 
Ütopyalar, toplumsal-siyasal olarak olması gerekene ulaşma çabası içinde ideal toplum ta-
sarımları sunarlar (Aydın, 2006). Ütopyalar, insanların daha iyi ve güzel bir hayat yaşama 
özleminin ürünü olduğundan içinde hep daha iyi bir dünyanın arayışına yönelik imge-
ler barındırır (Küçükcoşkun, 2006). Yani ütopik düşünce geleceğe yönelik iyi, güzel, ideal 
ve olumlu bakmayı gerekli kılar. Bu açıdan incelendiğinde araştırmanın çalışma grubunu 
oluşturan öğretmen adaylarının “ütopya” kavramına yönelik algılarının ütopya literatürü 
ile kısmen de olsa örtüştüğü, bu doğal eğilimden beslendiği söylenebilir. Bunun yanında 
önemli ölçüde de ütopya olumsuz, gerçekleşmezlik kavramlarıyla eşleştirilmiştir. Bu da ge-
lecek hakkındaki düşüncelerinde umutsuz duygular beslediklerini düşündürmektedir ki 
“değişim” kavramını da benzer şekilde toplumsal yaşam açısından daha çok kötüye giden 
bir süreç olarak ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarının geleceğin geçmişten daha önemli 
olduğunu düşünmeleri de, her ne kadar mükemmele ulaşma arayışında gerçekleşmeyecek, 
hiçbir zaman olmayacak düşüncesinde olsalar da geleceği şekillendirmenin insanın elinde 
olduğu gerçeğinin bilincinde olduklarını göstermektedir. Bu gerçekçilik geleceğe dönük 
planlarında da kendini göstermektedir. Gelecekle ilgili hayal ve düşe yer vermemeleri ve 
ütopik düşünme eğiliminde çok fazla olmamaları onların geleceğin eğitim sistemine iliş-
kin var olandan bilinenden ya da tahmin edilenden çok da farklı tasarımlar sunamamala-
rına neden olmaktadır. Buna rağmen geleceğin eğitimli bireyini bugüne göre daha duyarlı, 
bilgili, donanımlı ve araştırmacı kimliği çerçevesinde tanımlamaları, teknoloji tehdidine 
rağmen geleceğin eğitimine ilişkin hayallerinde “yine de umut” ilkesinin varlığı ve etkisi-
nin olduğu görülmektedir. 
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Abstract

The aim of this study is to determine the knowledge levels of first-aid teachers of the teacher candidates. 
The research was conducted as a study in the relational screening model, since it is aimed at determining 
the present situation. The screening model aims to describe the situation as it is. The research was carried 
out with a group of 203 teacher candidates. 45 questions First Aid Assessment questionnaire developed 
by the researcher was used. The Cronbach alpha correlation coefficientof the scale is 0.78. According to 
the results of the research, it can be said that teacher candidates’ first aid knowledge levels are generally 
low. This clearly shows us that practical training should be given to teacher candidates for first aid. 

Key Words: Teacher candidate, first aid, education.

Introduction

First aid is a drug-free practice performed at the scene of illness / injury with the avai-
lable means around. It is very important to make correct intervention at the right time 
in case of injuries in emergency situations that threaten human life. Correct first aid pra-
ctices must be performed by those at the scene of accident until the medical officials ar-
rive. In our society, first aid training is one of the adult education subjects that is neces-
sary for the lowest cost of deaths after an accident. Many times it is not possible to find 
someone who had health education or acquired formal education related to secondary 
aid and medical treatment. Performing the right practices, or avoiding unconscious beha-
viors of those who immediately are in the vicinity of the accident or first reach casualties 
will lead to save many lives (Güler and Bilir, 1994).
1 Contact information: Mersin University, Education Faculty, Mersin, Turkey, umitizgi@gmail.com
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The target group in the first aid training is basically the whole society. Because basic first 
aid education received by all individuals in the society, it will provide the greatest bene-
fit in realization of the purpose of first aid training and reduce cost of deaths after an ac-
cident (Güler and Bilir, 1994). First aid is of great importance for accidents happened in 
schools which have an important place in society. The first aid that is consciously applied 
in the case of injuries and acute diseases is also important in preventing injuries as well 
as saving lives. Today, however, there are no infirmary and school health nurses in scho-
ols other than boarding and private schools, and there is not enough statistical data about 
the accidents that have occurred in schools (Erkan and Göz, 2006).

The family has primary responsibility for the health of student, but the key person is the 
teacher for the student’s health. Teachers are the first person to help a student in an acci-
dent or injury at school. So they should know the basic rules of first aid. The most impor-
tant rule in first aid is to be life-saving.People should be well-informed about all kinds of 
life threats (Uşaklı and Cengiz, 2001). When the literature was examined, there are vari-
ous researches (Erkan and Göz, 2006; Gunduz, Çizmeci and Kanburoğlu, 2012, Pamuk, 
Dramalı, Özcan and others, 2005, Uşaklı and Cengiz, 2001) done with teachers about 
first aid, there were no studies conducted with preservice teachers. In this context, if pre-
service teachers receive first aid training in their undergraduate education before they gra-
duate, they will be able to make the first intervention in case of possible accidents in the 
schools they are going to. So, the aim of this study is to determine the first-aid knowle-
dge levels of the teacher candidates. For this purpose, this research examines the first aid 
knowledge levels of teacher candidates; in terms of gender, class level, and whether they 
had previously received training in first aid.

Research questions:

1. What are first-aid knowledge levels of teacher candidates?

2. Do the first-aid knowledge levels of teacher candidates differentiate in terms of gender?

3. Do the first aid knowledge levels of teacher candidates differentiate in terms of recei-
ving any training related to first aid?

4. Do the first-aid knowledge levels of teacher candidates differentiate in terms of class levels?
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Method

The research was conducted as a study in the relational screening model, since it aims to 
determine the current situation. Screening model is a non-experimental method of rese-
arch using surveys, questionnaires or interview protocols (Christensen, Johnson and Tur-
ner, 2015). The screening model aims to describe the situation as it is. The individual, 
object or event that subject to the research is tried to be defined as in its own conditions, 
without the aim of changing (Karasar, 2004).

Study Group

The research was conducted with teacher candidates (203) who were studying in the of 
a classroom teaching undergraduate program at a state university in Ankara in the 2015-
2016 academic year. The information for the working group is presented in Table 1. The 
45-item First Aid Assessment Form, which was developed by the researcher, was used in 
the research. The measurement tool was prepared as 45 items after a pilot scheme with 
150 teacher candidates. The Cronbach’s alpha correlation coefficient was calculated as 
0.78 in the analysis.

Findings and Results

As a result of the statistical analyzes made, the first aid knowledge levels of the teacher 
candidates were examined. The Kolomogorov Smirnov test was performed to determine 
whether parametric tests or non-parametric tests were to be used in the analysis of the 
data obtained from the scale, and the results of the analysis showed that the scale scores 
were not normally distributed. Mann Whitney U and Kruskal Wallis test were used for 
non-parametric tests.
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Findings of First Aid Knowledge Levels of Teacher Candidates

Table 1. Participant information

Group N %
Female 176  87 
Male 27 13 
Total 203 100 
Students with first aid training 52 26 
Students without first aid training 151 74 
Total 203 100

When Table 1is examined, 87% of the teacher candidates participating in the study are 
female and 13% of them are male. Only 26% of teacher candidates said they had alre-
ady received first aid training, while 74% said they did not receive such a training before.

Table 2. Descriptive Statistical Results Regarding Teacher Candidates First Aid Scale

Grup N Mean Median Mode Std. D. Minimum Maksimum Range

Öğretmen 
Adayı 203 25.94 27.00 28 6.38 6 36 30

When Table 2 is examined, the average of the scores of the teacher candidates’ first aid 
scale is found as 25.94. The minimum value obtained from the scale was calculated as 
6 while the maximum value was calculated as 36. It can be said that teacher candidates’ 
first aid knowledge levels are generally low.

Table 3. Teacher Candidates’ First Aid Score Mann Whitney U Test Results by Gender

Group N Mean Rank Sum of Ranks U Z P

Female 176 105.86 18631,50 1696,00 -2.397 0.017

Male 27 76.83 2074,50

When Table 3 is examined, there is a statistically significant difference between the te-
acher candidates’ first aid scale scores in favor of females (p <0,05). It is possible to say 
that female students’ levels of first aid knowledge is higher than male students. Similarly; 
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Duman, Koçak and Sözen (2013) stated that in their studies with university students, first 
aid knowledge levels by gender were quite low in both female and male students, although 
female students were slightly higher than male students. For this reason, they emphasized 
that there should be raised awareness of first aid for female and male.

Table 4. Teacher Candidates’ First Aid Score Mann Whitney U Test Results By Whether  
They Had First Aid Training

Grup N Mean Rank Sum of Ranks U Z P

Students with first 
aid training 52 121.19 6302.00 2928.00 -2.79 0.006

Students without 
first aid training 151 95.39 14404.00

Students with first 
aid training

When Table 4 is examined, there is a statistically significant difference between the teac-
her candidates’ scores on the first aid scale in favor of students without first aid training(p 
<0,05) . It can be said that the first aid knowledge levels of preservice teahers are higher 
than the ones who did not receive education about the first aid. Only 26% of the parti-
cipants stated that they had already received a training on first aid. The percentage of the 
first-aid scale of the preservice teachers with first aid training is significantly higher than 
the score. This clearly shows us that practical training should be given to teacher candida-
tes for first aid. As knowledge about first aid needs to be updated, trained preservice tea-
chers can attend trainings on first aid after they have started their career.

Table 5. Preservice teachers’ first aid score Kruskal Wallis Test Results by Class Levels

Class Level N Mean Rank Df X2 P

1st grade 52 86.13 28.63 3.435 0.018

2nd grade 53 98.01 24.11

3rd grade 46 105.55 33.20

4th grade 52 118.80 27.69
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When Table 5 is examined, there is a statistically significant difference between first aid 
knowledge levels of the teacher candidates in 1st, 2nd, 3rd and 4th class [x2 (2) = 3.435; p = 
0.018; p <0.05]. According to the first class students of the students who continue to the 
second grade, it is seen that the first aid information levels of second grade students are 
higher than the first grade students, levels of the third grade students are higher than the 
second grade students, and the levels of senior students are higher than other class levels. 
This is probably for the “Traffic and First Aid” course in the classroom teacher’s underg-
raduate program which the participant group study. Traffic and First Aid course they rece-
ived in the last year may have been a positive impact on the form.In this context new rese-
arches can be used to investigate the extent of the effect of this course. If the contribution 
of such courses can be positive, new courses can be added to the undergraduate programs.

Recommendations

For the practices requiring first aid, society’s values, correct or wrong beliefs, and their so-
cial rationale must be understood. Previously learned misinformation, disguised slogans 
should be neutralized. In this way, however, it is possible to make a training plan for the 
restructuring, that is to say, to eliminate the fault and replace it. Undoubtedly, formal edu-
cation is the most important area in terms of transmitting knowledge and skills to all the 
people of the society. Beginning from primary school, basic first aid information should 
be provided to all people in the society by indirectly or directly using all related courses, 
the level of lectures and practices and the knowledge and skills of first aid training should 
be assesed continuously, trainers should provide curriculum and application updates by 
evaluating these results in certain periods (Güler and Bilir, 1994).

When literature is examined, researches on first aid is usually conducted with nursing stu-
dents and teachers.Since the faculty of education students are preservice teachers of the 
future and have not completed their undergraduate education yet, they can be directed 
to various trainings and seminars related to first aid in this process. It is very important 
that they receive correct and up-to-date training on first aid as they are the ones most li-
kely to encounter accidents with children when they graduate and start their career. Göz 
and Erkan (2006) found in their work with teachers in different fields that all teachers 
did not have sufficient knowledge about first aid in general. Hopefully, the teachers who 
participated in the study stated that they were aware that this lack of information had to 
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be eliminated as well. In this study, even there had been a statistical difference between 
the students who had the training of first aid and not, it is obvious that all of the preser-
vice teachers do not have enough knowledge on first aid.

In most schools, especially in rural areas, classroom teachers are assigned both as supervi-
sors and teachers according to circumstances. Considering the distance to the center of the 
village or settlement in which the school is located, teachers will do the first intervention 
if the health personnel are not enough or far away. Teachers who are seen as a member 
of the school health team should be equipped with information about first aid practices 
(Göz and Erkan, 2006). Gündüz, Çizmeci and Kanburoğlu (2012) investigate the know-
ledge and skills of teachers especially about the health issues and frequently encountered 
emergency situations who work in private kindergartens and care for children between 
ages of 3-6, they stated that although most of the teachers know the correct answers they 
feel inadequate due to the lack of practice, there is a great need for educators who have 
health education, knowledge and skill as well as health protection and development, and 
that the theoretical and practical health education courses should be emphasized in hig-
her education or even secondary education period. For this purpose, if we could provide 
a first aid training for teacher canditates of future and, of course, all university students 
so that the self-confidence of teacher canditates and inservice teachers will increase. Af-
ter the career began, in-service trainings would also be given to our teachers with current 
trainings by several health experts. If the first aid course is added to the undergraduate 
programs as a compulsory course or if the students are allowed to take elective courses, 
the problem may have been solved before the career has started. It should not be forgot-
ten that first aid is a matter that should be emphasized not only by the needs of a galere 
but also by the whole society. Similar studies could be conducted both with teacher can-
didates who are studying at other programs in the faculty of education as well as with 
different faculty students.
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Abstract

The questions of competitiveness, efficiency and productivity as a part of public policy have become an 
important issue in education in response to both the global and domestic needs of the larger economic 
world. As a consequence, a radical change emerged in the policy of schooling, constructed to favour a te-
acher’s performance system in its varying forms, as a result of the idea that holding accountable teachers’ 
for their measured performance can lead for better trained students in educational institutions. Some 
quality strategies have borrowed for the establishing of uniform standards for the teaching profession. 
Turkey could not escape from the developments around the world and the demand for having better 
education to compete the economic imperatives of globalization. Teacher performance appraisal was 
introduced as a remedy to sort out the problems related to teaching and learning. It is seen as a means to 
set some professional standards to strengthen the quality of teaching, and also as a means to professional 
development and personal satisfaction of teachers. Hence, it aims to reform Turkish education through 
changing structures of the system as a result of the idea that the restructuring of teaching standards 
will lead to greater quality for better-trained students in educational institutions. On the other hand, 
according to the UNESCO report on education systems, Turkey has been ranked at the bottom among 
the involved countries, for autonomy of teachers’ on decision making of lesson’ content. There has been 
a continuing decrease on teachers’ autonomy between 2009 and 2015 (UNESCO (2017). This paper 
asks weather - and to what extent—teacher professionalism may in fact be realized if there is lack of 
autonomy for the process whereby individuals are required to be developed professionally. 

Introduction

The last 20 years have witnessed profound changes in public policy and social life in most 
countries around the globe. To a greater or lesser extent neo-liberal ideas about a smaller 
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state sector and the importance of markets have gained in prominence. The education sec-
tor, and schools more specifically, have not escaped these changes (Ball, 1998; Taylor et al., 
1997). Taylor et al. (1997: 72) suggest that “It is becoming clear that this field [education 
] is changing markedly and quite rapidly, a process facilitated by the boundary-eroding 
imperatives of the new technologies as well as the imperatives of economic globalization”. 

The introduction of new education policies and reforms around the world has sought to 
establish the marketization of education that is the manifesto for the broad changes in or-
der to increase standards and promote economic regeneration. Implications of these broad 
changes in education have been aiming to transform teaching into the ways of fulfilling 
the requirements of the particular views or versions of the ‘desired’ nature of the new 
‘global world’. Smyth et al (2000:1). put it thus: “The genesis of the changes in teachers’ 
work lie within the identifiable socio-cultural and geopolitical paradoxes that are restruc-
turing societies and economies to conform to a particular global view of the way some 
interests want the world to be” 

Implementations of new policies have been criticized in several ways. For instance, the im-
plications of the new policies of the neo-liberal approach and the restructuring of educa-
tion is mentioned by Lauder (1997:382): “…neo-liberal political economy of education 
will create an education system with lower overall standards and lower morale-precisely 
the kind of system appropriate to a low trust, low skill economy”. One of the implica-
tions of the reforms has had a particular effect on the conceptualising of teacher profes-
sionalism in the direction of neo-liberal views (Poulson, 1996: 3).

Turkey has not only seen increased public concern about quality issues as a result of cap-
italist developments both inside and outside the country, but over the last a few dec-
ades the Turkish Ministry of Education has carried out several large development pro-
jects. Teachers performance appraisal is one of them. As the Minister of Education stated 
it is important for teachers to be successful in terms of educational quality. However, it 
is widely accepted that this project’s main concern has been to create some certain stand-
ards for teaching profession and also measured practices in relation to teacher profession-
alism as a key agent in education. 

This essay tries to work towards an understanding of the debate around teacher profession-
alism which has been affected by the implications of the Neo-liberal approaches around 
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the world as well as in Turkey. Hence, it examines specific ways in which teacher profes-
sionalism has been identified and articulated as a consequence of reforms in education in 
England in the 1990s which have been a paradigmatic example of neo-liberal implemen-
tations. These are the shift in the practices of schooling by focusing on teaching practices 
in which marketizetion of education has functioned as a keyword in relation to teachers’ 
professionalism. This is as an attempt to control teachers’ professionalism through the state 
intervention on redefining the ideologies, practices and content of teachers’ professionalism. 

Given the nature of the high stakes in this intervention, I shall look at globalization’s im-
pact on teachers’ professionalism. Therefore, I shall start by writing about some of the 
key influential trends in globalization. Second, I shall analyze change in professionalism 
of teachers in England as a paradigm example. Then, I shall look at how has begun to be 
implement in Turkey by arguing whether reforming education based on policies which 
were generated outside of the country is a sound approach to employ in Turkish educa-
tion, considering the likely strengths and weaknesses as a strategy with regard to teachers’ 
professionalism. Thus, I will begin this essay in the first section by discussing the economic 
and political changes – as a consequence of globalization - in western societies starting 
from the 1970s. These changes might be viewed as the fundamental features influencing 
the restructuring of education in western countries. Section 2 discusses the concept of 
professionalism and the third section examines the general arguments of proponents and 
critics of state intervention in relation to its implementations in Britain. Based on this dis-
cussion, section 4 places the arguments into the Turkish educational context by focusing 
on the implications of implementations for teachers’ professionalism. 

Globalization and the shifts in the politics of education

This section sets out the context of policy changes in education and the conditions for the 
growth of reforming schooling which have arisen in Britain. As changes in most western 
societies during the last three decades have played a significant role in the restructuring 
of education and hence new requirements on the ideology, practices and values of teach-
ers’ professionalism, it is worth spending some time discussing the notion of globalization 
since it provides grounds for such changes in education.

Reich states in The Work of Nations that:
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We are living trough a transformation that will rearrange the politics and economics of 
the coming century. There will be no national products or technologies, no national cor-
porations, no national industries. There will no longer be national economies, at least as 
we have come to understand that concept. All that will remain rooted within national 
borders are the people who comprise a nation. Each nation’s primary assets will be its cit-
izens’ skills and insights. Each nation’s primary political task will be to cope with the cen-
trifugal forces of the global economy which tear at the ties binding citizens together – be-
stowing ever greater wealth on the most skilled and insightful, while consigning the less 
skilled to a decline standard of living. As borders become ever more meaningless in eco-
nomic terms, those citizens best positioned to thrive in the world market are tempted to 
slip the bonds of national allegiance, and by so doing disengage themselves from their less 
favored fellows. (Cited in Hargreaves, 1994: 52)

Waters (1995:3) defines globalization as “a social process in which the constraints of ge-
ography on social and cultural arrangements recede and in which people become increas-
ingly aware that they are receding”. Even though the recent political developments, as they 
appeared in the USA and Britain, weakened this argument, globalization affects societies 
still in three different areas of life - the economy, the polity, and culture (Waters,1995).

Economic globalization has affected countries in many ways. First, the circumstances of 
economic globalization led some companies and states to become globally integrated and 
to build their economic growth by creating new ways of production and services rather 
than having mass production of standardized goods and services involving low-skilled work. 
For example, Brown and Lauder (2001) suggest that “improvements in productivity de-
pend upon the organic integration of applied knowledge, technological innovation, free-
flow information networks and high-trust relations between management and multi-skilled 
workers” (Brown and Lauder, 2001: 4). In response to these changes in the world, that is 
the demands of the competitive global economy, countries looked for new approaches to 
sort out their economic problems. Brown and Lauder (1997:172) also identify the features 
of the era: “The globalization of the economic activity has called into question the future 
role of the nation state and how it can secure economic growth and shared prosperity”. 
The particular neo-liberal version of globalisation, that is the restructuring of economies 
and public sectors to conform to a particular global view of the way some interests want 
the world to be, has emerged as a response to this demand.
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The neo-liberal version of globalisation has brought the idea of the importance of the 
cost-efficiency of organizations. This has become a major concern, demanding reshaping 
them in several ways. Decentralization, creating ‘quasi-markets’ and other processes related 
to state restructuring have all established a new emphasis on managerial and business skills 
to enhance efficiency and productivity of the organizations. Globalization supported insti-
tutions such as the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
that has provided a vision for the public sector connected with the relationship between 
the structure of organizations and their productivity. Thus, having certain characteristics 
for an organization has been defined as a prerequisite for national economic success in an 
increasingly competitive global environment (OECD, 1995).

The creation of a ‘performance-orientated and ‘less centralized’ public sector with the 
following characteristics: a focus on results and efficiency and effectiveness, decentralized 
managements, flexibility to explore alternatives to public provision of services, establish-
ment of productivity targets and a competitive environment between public provision 
sector organizations, along with the strengthening of strategic capacities at the centre of 
the organization.

Second, becoming the free-market economy brought profound changes in the public sec-
tor, forcing the various different sectors to respond to the new imperatives of globaliza-
tion, and to contribute economically and socially desirable consequences for the countries 
concerned. This demand is based on the assumption that the bureaucratic structures and 
practices of the public sector were inefficient and expensive, and that establishing mar-
ket competition would create a new type of managerialism to respond to new changes 
(Ozga, 1995). 

In addition, re-centralization of control for fulfilling production targets as well as routi-
nization and standardisation of production has been applied in some ways. For example, 
some quality strategies have been borrowed from the private sector to meet these expecta-
tions. Quality assurance is one of these strategies, which is based on monitoring and ap-
praisal (Gewirtz, 2000). Gewirtz also states that quality control mechanisms:

… involve the specification of standards and the institution of formal systems of quality 
control to ensure that products conform to these standards. ..[they] tend to be associated 
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with the development of elaborate systems of performance measurement and external au-
dits and are characterized by routinisation and standardization. (ibid:354)

Education could not escape these implications and educational policies were grounded on 
the idea of commitment to ‘market democracy and individual competitive individualism’ 
(Gewirtz, 1997). As a result, these changes have generated a profound change for man-
agement styles, curriculum, pedagogy, and assessment in schools (Kenway, 1993). There 
have also been changes in relation to teaching approaches and techniques, the content of 
subjects and assessment procedures to provide better trained students who can fulfil the 
requirements of post-fordist production (Ball, 1998). 

Further, for schools these changes constitute a regulative framework for the exercise of state 
control. The implications of these different policies cover different aspects of the practices 
of schooling. The introduction of the National Curriculum, regular testing of students, 
performance tables and Ofsted are the policies borrowed from the quality assurance ap-
proach to ‘specification and monitoring of standards’. These changes have implications 
for the way in which schools are organized and administered, as well as for teachers’ pro-
fessionalism. Having said this, I want to start my analysis by giving primary attention to 
aspects of teachers’ professionalism, and to explore in detail the aspects which operate in 
teachers’ professionalism as determinant factors.

Teachers’ Professionalism and professionalization

The concept of professionalism has been one of the deeply contested concepts in western 
societies. As it is socially constructed (Hargreaves, 1994) history, culture and official poli-
cies are some of the forces which affect it. Hence, what it means to be professional is not 
universally agreed and has changed in relation to the changing nature of societies. How-
ever, it is mostly regarded as having some professional characteristics such as the qualifi-
cations and skills needed for successful practice of a profession. Goodson and Hargreaves 
(1996:4) make the same point by stating the concept of professionalism “as something 
which defines and articulates the quality and character of people’s actions within that 
group”. This definition makes the point that to be labelled as a profession there should 
be some criteria which differentiate one profession from other occupations. 
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Trait approach is one classification to distinguish characteristics of a profession. For exam-
ple, Flexner defined six criteria. In his view, professional activity was “intellectual, carrying 
with it great personal responsibility; it was learned, not based on routine; it was practical 
rather than purely theoretical or academic; its technique could be taught, thus providing 
the basis for professional education; it was strongly organized internally; it was motivated 
by altruism, professionals viewing themselves as working for some aspect of general good” 
(Cited in Ozga and Lawn, 1981:12). Most trait analyses have been defined in accordance 
with the model of law and medicine which have been publicly recognizable and are of 
highly ranked status. Goodson and Hargreaves (1996) put the characteristics of these mod-
els as: “having specialized knowledge base or shared technical culture; a strong service ethic 
with a commitment to meeting clients’ needs; and self-regulated, collegial control rather than 
external bureaucratic control over recruitment and training, codes of ethics and standards 
of practice” (Goodson and Hargreaves,1996: 5). This approach was accepted as the “ideal 
type” profession which meets entirely the specified features (Hoyle, 1974). However, de-
fining lists of characteristics in this way leads to two problems. First, lists, created in ac-
cordance with high-status professions such as law and medicine tend to reflect the views 
of their creators. Such a way of defining a profession with a lack of clearly argued justi-
fication is inappropriate (Eraut, 1994). Second, as a socially constructed concept, profes-
sionalism may have different significances for their traits based on the cultural, political 
and historical features of the countries concerned and, as such, may not have global sig-
nificance. For example, Whitty (2000) argues that there is tension between the character-
istics of the societies and the imposition of normative views of taking the model of law 
and medicine to define an occupation as a profession. He puts it: “ a profession is what-
ever people think it is at any particular time and that can vary. So the fact that we nor-
mally talk about the teaching profession means that teaching is a profession, even when 
we cannot tick off those core characteristics listed earlier” (Whitty, 2000:282).

Professionalization is referred to as a social process which is to enhance the status and au-
thority of an occupational group by gaining the characteristics of a profession (Whitty, 
2000; Goodson and Hargreaves, 1996). With reference to teaching, professionalization is 
regarded as a sociological process which is not solely related to the quality of the practice 
of the teaching. Englund (1986) for example, makes the distinction between teacher pro-
fessionalism and professionalization of this occupation. He states that professionalization 
is a “sociological project, relating to the authority and status of the (teaching) profession, 
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and professionalism as a pedagogical process, concerned with the internal quality of teach-
ing as a profession” (Englund, 1986: 76). Hence, professionalism seeks to create an ideol-
ogy to achieve its mission through the process of professionalization. McCulloch, Helsby 
and Knight (2000:14) put it in a teaching context: “It [professionalism] needs also to be 
understood as a form of ideology, one that has helped to legitimise controls over teach-
ers but also provided them with some autonomy”. In addition, the concepts of ideology 
and autonomy constitute the resistance of the profession to external controls. These ar-
guments raise the issues of autonomy and responsibility which have implications for the 
current debates about teacher professionalism in many countries. For example, ‘de-pro-
fessionalisization’ of teaching or ‘re-professionalization’ of teacher professionalism as a re-
sult of the reforms has been argued for a few decades. This refers to state intervention in 
teaching professionalism by putting restrictions on teachers’ autonomy, and redefining the 
contents of their professional knowledge in some ways by setting some certain standards to 
measure for the sake of ‘good quality teaching’. Where does the state come into this? To 
what extent can an ideology be generated for the teaching profession among its members 
in societies and what factors have been influential in ‘de-professionalization’ or ‘re-profes-
sionalization’ of teaching. The next section will deal with these issues. 

Teacher professionalism and state intervention on the concept

We trust our health to the physician; our fortune and sometimes our life and reputa-
tion to the lawyer and attorney. Such confidence could not safely be reposed in people of 
a very mean or low condition. Their reward must be such, therefore, as may give them 
that rank in society which so important a trust requires. The long time and great expense 
which must be laid out in their education when combined with this circumstance, nec-
essarily enhances still further the price of their labour. 

(Adam Smith, Wealth of Nations, quoted in MacDonald, 1995)

What it means to be professional, something which still has wide acceptance within many 
societies, revolves around three main issues – knowledge, autonomy and responsibility. Hoyle 
and John (1995) put forward the argument that, even though there are many challenges 
to teacher professionalism, these factors are central to the concept. Technical or specialist 
knowledge is essential for professionals in order to differentiate them from those in other 
occupations. This knowledge consists of two component parts. Hoyle and John (1995) 
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state that these are first, knowledge which has been tested by scientific method in order 
to provide validity. The other component refers to knowledge based on theoretical models 
and case descriptions that support the application of knowledge in different specific cases. 
By this means professionals develop ‘knowledge-based skills’ for their professional life. 

A specialist body of knowledge and autonomy and are interrelated. To have their auton-
omy professionals need to have this kind of knowledge which makes them able to work 
in uncertain situations. Hoyle and John (1995:77) put it like this:

“As professionals work in uncertain situations in which judgement is more important 
than routine, it is essential to effective practice that they should be sufficiently free from 
bureaucratic and political constraints to act on judgements made in the best interest (as 
they see them) of the clients.

In addition, this argument raises two more points. First, professionals need autonomy to 
make right judgements which requires the prediction of people’ interests they serve. Sec-
ond, they need that autonomy to act in favour of people for whom the professionals are 
responsible for making judgments. This leads to the issue of responsibility for profession-
als. The capacity to make right judgements is a significant factor for professionals. Given 
that professionals have that competence, they also need autonomy to make their own 
judgements in favour of the agents for whom they are responsible. 

However, practising autonomy and responsibility may create tension in the implementa-
tion of their professionals’ practices. This issue raises the questions that are central in to-
day’s professionalism in societies. If professionals are responsible for the interests of the 
people they serve, do these put restrictions on their professional autonomy? If so, to what 
extent are professionals’ accountable for the interests of them? What are the determinant 
factors of professional knowledge? Who are the agents for the establishing of professional 
knowledge for that occupation? In terms of the teaching profession, state intervention on 
this context has been the determinant factor in every country. 

It is widely argued that political factors have made an impact on the practice of teach-
ing, and that teachers are constantly making choices which have political implications 
(Englund, 1986). This seems to suggest that professional status has been dominated by 
the state. For example, in England, the teaching profession has been practiced differently 
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according to each era which has been dominated by different policies. The 1960s was the 
era of having considerable degree of de facto autonomy (Whitty, 2000). It was the period 
that professional autonomy trusted. The period from 1944 to the mid-1970s was called 
the ‘golden age of teacher control’, when the teacher professionalism was trusted by the 
state and parents believed that teachers knew what was best for their children. The state 
did not intervene in the practices of the professionals. 

Yet, a changing view for teacher’s work emerged in the 1970s with teachers being blamed 
as a major cause of the economic recession. Reform of education has emerged in many 
countries starting from the 1980s as a result of new right, subsequently in 1990s with 
Neo-Liberal implementations based on human capital theory - arguing that economic 
development would be enhanced through increased participation in education (Ball and 
Goodson, 1985). The importance of having de-centralized institutions and new manage-
ment applications in the management of the schools have brought profound changes in 
the concepts, implementations and practices of schooling. This brought the idea of to 
“make schools and teachers more responsive to and more accountable to the needs of in-
dustry and the personal concern of parents” (Ball and Goodson, 1985:82) 

In addition, state intervention works to create a culture which is performance, productiv-
ity and output orientated. This culture puts stress on exam performance as a result of the 
increasing pressure coming from market forces which value a student’s academic perfor-
mance. Teachers’ work has therefore been restructured in response to these requirements. 
The changing role of state control in favour of global competitive forces puts restrictions 
on teachers’ autonomy. The impact of these demands appears in different forms. For in-
stance, creation of ‘content of teachers’ professionalism has accrued as a result of the market 
forces (Whitty, 2000) which results in a loss of autonomy for their professional judgement. 

Gewirtz (2002) explains how deskilling of teacher professionalism works as a result of ac-
countability as a control system. She argues that accountability places pressure on teachers 
who are accountable to their internal authorities to fulfil the requirements of marketing 
forces such as league tables and the inspection system, that is, a ‘hierarchically structured 
internal system of accountability’. Moreover, she explains how accountability is used in or-
der to instil the values of the ‘performance-driven market’ in the teacher’s practice to en-
sure productivity: “These clear lines of accountability, coupled with appraisal systems, ef-
fectively regulate the work of teachers, ensuring that the values of the performance-driven 
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market are institutionalised to the extent that they penetrate classroom practice” (Gewirtz, 
2002:76). This narrower definition of teacher performance rules out other aspect of teach-
ing capabilities in the name of productivity through fulfilling output-orientated climate 
requirements which emphasise exam performance. As Gewirtz (2000: 362) puts it: “Au-
tonomy, reflectivity, creativity and fulfilment for teachers are only valued, if at all, where 
they are seen to contribute to productivity”.

These policies underpin all these various developments to a greater or lesser extent and 
can be regarded as a defining principle of English educational policy in the late twentieth 
century. What does appear to be accepted is that the state intervention as result of New 
Right and Neo-liberal educational policies indicate a ‘low trust relationship’ in teacher 
professionalism which puts restriction on the professional judgment hence, professional 
autonomy of teachers. 

These issues were subsequently to be incorporated into a different framework and vision 
of teacher professionalism. The whole ground of educational debate and struggle have 
been restructured in Turkey as well.

Placing the discussion in the Turkish Educational Context

In this section I will place the discussion above into the Turkish educational context tak-
ing into consideration the main features ‘teachers performance appraisal’. Teacher perfor-
mance appraisal project, which was started in 2000s, is seen as a means to set some profes-
sional standards to strengthen the quality of teaching, and also as a means to professional 
development and personal satisfaction of teachers. Hence, it aims to reform Turkish edu-
cation through changing structures of the system as a result of the idea that the restruc-
turing of teaching standards will lead to greater quality for better-trained students in ed-
ucational institutions. 

The details of “Teachers performance appraisal’” has been defined with a new regulation and 
being implemented as a pilot study in 2010, in different regions of the country. This pilot 
study aims to use multiple data sources for the performance appraisal. The data sources to 
be used are: views of school manager, primary education inspectors, teachers themselves, 
students, and parents on the teacher. Also the preparation of a record form specific to the 
teaching profession, that the responsibilities should be determined and evaluated, hence 
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a new teacher performance evaluation model and record form is required. Application of 
these strategies during appraisal have been considered as the process of defining visible 
and measurable success of teachers. The results of proved statistical processes may be used;

• In the development of teacher training policies,

• In teacher selection and employment,

• In the in-service training of teachers,

• In the promotion of teachers and career development,

• System development for performance based teachers

Teachers performance appraisal sets some certain standards for teachers which are seen as 
necessary for the competencies of teaching profession. The competenceies have been iden-
tified by its advocates, arguing teacher professional standards may enhance the status of 
teachers and contribute to the on-going professional learning of teachers (Akşit, 2006), 
however, this project implementation has been opposed by the teacher’s unions, seeing it 
an imposition to their professional autonomy. Setting up teachers’ competencies which 
are based on “technical rationality” has occurred as a result of post-modern culture to see 
education as a kind of commodity for new generations. 

Secondly, employing performance strategies to find out visible and measurable success are 
considered to be the priority for the performance of the teachers (Grace, 1995). Hence, 
the defining characteristics of success are established by facts proved through statistical pro-
cesses which is limited to the statistical measurement of academic achievement. However, 
preparing students for socialisation into a complex society, emphasising the development 
of individual responsibility, talent, and free expression, teaching students to serve as a good 
citizens in a democracy are also important goals for schools - and these are not “measured”. 

Issues concerning the policy and practice of teaching professionalism in 
performance driven implementations

According to the previous discussions, a number of issues have arisen from the imple-
mentation of the educational policies starting from the early 1980s which affected teach-
ers’ professionalism in Britain. These may create the same effect to some extent on the 
professionalism of Turkish teachers and this is why there is skepticism about reforming 
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education in Turkey. Teachers appraisal as an approach demands some changes in con-
cepts and practices, which result in a shift in the role, purpose and values of teaching and 
schooling. Its industrial heritage reveals itself in its over-emphasis on outcomes which lead 
schools to be concerned more with ‘achievement’. 

This approach is committed to the principles of management in order to reach the de-
sired success. Given this support for markets in education, it is difficult to see what the 
likely effects of new coming policies would be in Turkish schools. First, as a result of im-
plementing management strategies based on a competitive climate of marketing, it is more 
likely that schools as well as teachers are subject to implications coming from the mar-
kets forces, as produced in Britain. For example, the definition of teacher performance 
which is framed by marketing requirements is grounded in measurable outcomes. This 
rules out the other aspects of teaching in the name of productivity through fulfilling out-
put orientated requirements which emphasize exam performance. As a result, deskilling 
of teachers’ professionalism is likely to emerge as a response to market forces. Teachers’ 
work therefore is likely to be restructured in response to these requirements by putting 
restrictions on teachers’ autonomy. 

Moreover, as a result of marketing culture requirements, a shift appears in the values of 
teaching and education that demands a new identity in the teaching profession. Another 
issue arising from critics of is that the process of constant surveillance to control teachers’ 
work. This approach employs a strategy of controlling of the processes, which is contrary 
to empowerment as well as demands from professional autonomy of teachers, by restrict-
ing their professional judgments. This creates tension in the teachers’ professional auton-
omy. The consequences of all these implications, as has occurred in Britain, may well be 
the generation of growing tension in teachers’ professionalism in Turkey. It is difficult to 
believe that there will be high quality teaching with stressed teachers. As a result, teach-
er’s appraisal is highly unlikely to resolve some of the major problems of the Turkish ed-
ucational system, which is low status of teachers in society. 

The last, but may be the most significant point to raise at this point is the importance 
of local context for borrowing policies from different countries. To import policies, to re-
form education, into a different country context may fail when it is put into practice. The 
importance of local context should take priority, even though the aim of the innovation 
is the same. The likely success of a reform depends on the general characteristics of the 
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educational system. For example, when we talk about the education system in Turkey, one 
of the most important characteristic of it, centralize system of the country. The OECD 
Report on the education system in Turkey argues about even the falling authonomy of te-
achers, teacher autonomy from 2006 until 2015, gradually decreased (UNESCO, 2017). 
At this point, the question to ask, whether teachers performance appraisal is a remedy for 
the raising standards of teaching in Turkey? Or to what extent—teacher professionalism 
may in fact be realized if there is lack of autonomy for the process whereby individuals 
are required to be developed professionally?

Conclusion

People are always wanting teachers to change. Rarely has this been more true than in re-
cent years. These times of global competitiveness, like all moments of economic crisis, are 
producing immense moral panics about how we are preparing the generations of the fu-
ture in our respective nations … Few people want to do much about the economy, but 
everyone – politicians, the media and public alike – wants to do something about edu-
cation. (Hargreaves, 1994: 5)

In this paper I discussed the issues of teachers’ professionalism which have emerged more 
in line with the effects of globalisation in many countries. The policy changes and the 
implementation of the new policies in Britain have been as an example of the restruc-
turing of education and hence new requirements on teachers’ professionalism. The im-
portance of having de-centralized institutions and new management applications in the 
management of the schools have brought the idea of to make schools and teachers more 
responsive to and more accountable to the needs of industry and the personal concern of 
parents. This view makes demands on teachers’ professional features such as knowledge, 
autonomy and responsibility. As a result, the teaching profession has been encountering 
new implications of these policies to respond to, because of its significant role in the pro-
duction of knowledge and capital accumulation of the nation. This has been an attempt 
to control teachers’ professionalism through state intervention on redefining the ideolo-
gies, practices and content of teachers’ professionalism. This intervention has been aimed 
at teachers’ professionalism through three forms of control; the market, management and 
initial teacher training. All of this seems to indicate a radical change to reconstruct and 
redefine the meaning and purpose of teaching. 
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What has been happening in Turkey in terms of teachers performance appraisal is much a 
part of globalization as has happened in England. The two government projects on Turk-
ish education have been carried out in the last a few decades. They served two interre-
lated purposes – they aimed to re-establish a national system of accountability in teacher’s 
work. This was an attempt to re-professionalise and to some extent to de-professionalise 
the teaching profession. The reform which is to implement a teachers appraisal system in 
the schools has aimed to increase productivity and greater efficiency of teachers’ work. As 
a result, some ceratain changes have emerged in teachers’ tasks by putting new demands 
on their professional knowledge and autonomy. The former was to be achieved through 
the prescribed lists of competences. This project is more in line with the perceived needs 
of the twenty-first century. However, the reformation of education to fulfill the require-
ments of economic globalization is the issue policy makers reconsider. To create a new 
professionalism which is based on practical based competencies and to some extent con-
ventional theoretical knowledge may be seen as necessary to teach children. But the ques-
tion of to what extent teachers have ‘professional wisdom’ to educate their children re-
mains to be responded to. 

In addition, to import policies to reform education is another issue to consider for pol-
icy makers. To import policies into a different country context may fail when it is put in 
practice. The importance of local context should take priority, even though the aim of 
the innovation is the same. 

There are powerful societal effects that need to be taken into account. This is why the 
problem of policy importation, in contrast to the importation of electrical appliances, rarely 
boils down to a simple matter of changing the voltage. It almost always involves changing 
the circuits. Alternatively, we should reject the contention that policy importation is des-
tined to fail because of the unique constitution of societies. … all demonstrate that there 
is considerable potential to import other approaches, but they clearly need to be adapted 
to local circumstances (Brown, Green and Lauder, 2001: 236-7).
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Abstract

The paper is devoted to questions of teaching professionally oriented foreign language in Kazakhstan’s 
higher educational institutions. It is a highly relevant method of foreign language teaching within poly-
lingual education, as today’s sociocultural situation of our country is driven by “trilinguality” policy. The 
policy is directed at empowering all the country’s citizens with the comand of Kazakh, Russian and Eng-
lish languages, thus providing the entry of Kazakhstan in the world community. Furthermore, profes-
sionals with the knowledge of foreign languages today are more demanded in labour market, which in 
turn makes the subject of “professionally focused foreign language” even more significant and necessary. 
The subject’s educational goal is the formation of the professionally oriented language competence which 
will allow students to be integrated into the international professional network. This subject is compul-
sory, as it is preliminary for the course “Professional Foreign Language”, which is a part of the Master’s 
program. The paper gives the detailed analysis of standard training programs and a training material 
on the basis of which this subject is taught. Furthermore all potential problems faced by students and 
teachers are specified. As a result, the ways of professionally focused language training improvement, 
with consideration for culturological aspect and the developed language policy in the country are offered.

Keywords: professionally oriented foreign language, higher education, communicative oriented trai-
ning, foreign language, linguistic, pragmatical and sociocultural competences

Introduction

For multinational Kazakhstan the question of polylingualism is familiar, and the impor-
tance of languages development does not raise any doubts. The youth which is brought up 
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on the principles of multilingualism is, first of all, the highly moral personality respecting 
cultural values of other people, knowing traditions and customs of the country, living on 
the principles of peace and harmony. The message of Kazakhstan’s President N.A. Naz-
arbayev to the people of Kazakhstan “Let’s construct the future together!” of January 28, 
2011– heads for the formation of polylingual society and the predominating position is 
taken by Kazakh as the state language, Russian is considered to be the language of inter-
national and cross-cultural communication and English- as international language. The 
president notes that for a modern Kazakhstan citizen the knowledge of three languages is 
an indispensable condition of his own wellbeing. (Nazarbayev N.A., 2011) 

Respectively education and languages development are the priority state programs today. 
The set of educational reforms is undertaken in this direction: 

• Studying Kazakh from kindergarten in groups with training in Russian,
• Studying English from kindergarten;
• Increasing the number of hours of Kazakh and English at comprehensive schools;
• Studying English from the second class at gymnasiums;
• Opening specialized schools where special attention is given to studying languages :

“The Kazakh-Turkish lyceum”, Daryn, “Nazarbayev school”, etc.;
• Introduction of 12year systems of training at comprehensive schools;
• Opening a magistracy and doctoral studies in Higher education institutions of Ka-

zakhstan;
• Opening polylingual groups in Higher educational institutions.

The purpose of these reforms – is the education of new generation knowing several lan-
guages. This knowledge would allow a future expert to be engaged in self-development 
and self-actualizing in the professional and personal plan, to formation of the competitive 
successful and mobile personality, conforming to modern requirements of domestic and 
foreign labour market. Thus, polylingual education in Kazakhstan is directed to strength-
ening of the country capacity.

Training of the qualified specialists capable for effective work in the specialty at the level 
of the international standards, ready to the constant professional growth and mobility per-
forms with modernization of higher education in Kazakhstan as the priority purpose. In 
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these conditions foreign language skills become a priority condition. Therefore the sub-
ject “Foreign language” is included in the program of obligatory disciplines at the first 
year of not language specialties. The purpose of the subject is the formation of cross-cul-
tural and communicative competence of students of not language specialties in the course 
of foreign-language education at the sufficient level (A2), at the level of basic sufficiency 
(B1), and basic commonality (B2). On the second year during one semester students learn 
“The professionally oriented foreign language”. On the first year of magistracy students 
start the subject “A professional foreign language” which sets the purpose of improving 
communicative competence. It will allow students to be integrated into the international 
professional environment and to use the learned foreign language in scientific and prac-
tical work, in communication with foreign colleagues. 

In the Eurasian national university “The professionally oriented foreign language” as an 
obligatory subject was entered at not language faculties in 2011-2012 academic years.

History of the professionally oriented foreign language development.

If to address the history development of this discipline, it should be noted that initially this 
discipline received the name “Foreign Language for Professional Communication” (Lan-
guage (English) for Specific Purposes – LSP (ESP) Founders of this methodical direction 
are P. Stevens, J. Iver, J. Wells. 1962 can be considered The beginning of this methodical 
school’s development. The variability of a foreign language began to be considered depend-
ing on contents of information which is transmitted through language: a foreign language 
for common goals, a business foreign language, a foreign language for professional com-
munication. At the same time it is noted that the professional language depending on the 
scopes of its application also differs from each other. So, for example, the professionally 
oriented foreign language for historians, culturologists and archeologists differs from pro-
fessionally oriented foreign language for physicists and mathematicians. In the first case, 
the key moment of subject content is training in a sociocultural component, sociocultural 
knowledge: to country study and culture-oriented linguistics knowledge. 

The purpose of sociocultural knowledge is students’ familiarizing not only with a new way 
of speech communication, but also with the culture of the people speaking on a target 
language. Countrystudy knowledge includes encyclopaedic and background knowledge 
and also knowledge of a target language country’s realities. Culture-oriented linguistics 
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knowledge assumes knowledge of lexicon expressing the culture of a target language coun-
try in semantics of language units. Knowledge of the behavioural etiquette accepted in a 
target language country in typical daily and business communication situations, knowl-
edge of sociocultural features of a target language country is also of great importance. 
Therefore, a student will have to understand them at texts perception while hearing and 
reading. During studying this subject the student learns national traditions, holidays of 
a target language country, the main history data of a target language country, including 
history of culture, technology, science and current state of these aspects. 

The professionally oriented foreign language for technical specialties acquaints with the 
general tendencies in generation of specialty new concepts. Students have to study a con-
ceptual framework on the specialty, regularities of modern problems of technical con-
cepts and concepts of the systematic phenomena in the field of science. The technical 
professional language represents language of formulas, schemes and accurate definitions. 
Respectively the purposes and problems of this course depend on specifics of a specialty.

The purpose and the content of “The professionally oriented foreign 
language”

For students of not language specialties of Kazakhstan higher education institutions the 
purpose and contents of professionally oriented foreign language are defined by the Con-
cept of foreign-language formation development of Kazakhstan. It was established by Ka-
zakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages and adopted 
by the Ministry of Education and Science of Kazakhstan. The standard curriculum mark 
out the following skills which the student has to master by the end of a course:

• To master terminology in the specialty;
• To verbal-nominal schemes, charts, schedules, formulas in a foreign language;
• To annotate and review professional texts in a foreign language;
• To understand texts in the specialty in a foreign language, taking the main and mi-

nor information;
• To make translation and interpretation from the native language to a foreign language

and vice versa;
• To prepare written and oral reports, presentations in a foreign language;
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• To participate in the international scientific conferences (Standard curriculum, 2014).

Here we presented key tasks, having analysed standard curriculum on the professionally 
oriented foreign language on definite specialties: “Biotechnology”, “Construction”, “Ra-
dio engineering and communication”, “Heat power engineering”, “Mathematics and com-
puter modelling”. Having analysed the mentioned skills and abilities it should be noted 
that at the communicative-oriented teaching of a foreign language reading remains the 
leading speech activity. Speech activity comes down to a monologue which represents the 
presentation of a report, essay or scientific work. And it is explained, first of all, by a spe-
cialty features. 

When studying this course a student should form the following competences: 

• The communicative competence which means the ability to understand and gener-
ate foreign-language statements according to a particular situation, a specific purpose 
and communicative intention.

• The linguistic competence which means the knowledge of the language system and 
the rules of language operating in speech.

• The culture-oriented linguistic competence is based on the knowledge of speech be-
haviour rules in certain standard situations, the knowledge of national and cultural 
features of a target language country and on abilities to carry out the speech behav-
iour according to this knowledge.

• The sociocultural competence provides an opportunity to be oriented in the authen-
tic language environment, to predict possible sociocultural obstacles in the conditions 
of cross-cultural communication and ways of their removal.

• The Discourse competence means the ability to understand the statements of the in-
terlocutor, to plan speech behaviour and to transfer information in coherent, logical 
statements.

• The Methodical competence means the abilities of students to organize the activities 
for mastering foreign-language speech skills and abilities effectively and productively, 
oriented to the training purpose.
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• The professional competence assumes the ability of a student to organize the for-
eign-language speech activity adequately to situations of the professionally oriented
communication. (Obraztsov P.I., Ivanov O.U., 2005)

Methods of teaching professionally oriented foreign language

It is obvious that for the goals’ achievement and formation of mentioned competences 
the corresponding methods of teaching are necessary. The course of the professionally ori-
ented foreign language assumes: a practical training, occupations in the audiences equipped 
with modern appliances, written and oral homework, discussion of essays and papers pre-
pared by students, role-playing and business games, case-study, round tables, creative pro-
jects. Much attention is paid to students’ individual work, the plan, tasks and methodi-
cal recommendations of which are described in a syllabus in detail. This individual work 
is carried out in out-of-class time and includes the development of theoretical material, 
preparation for practical training, written tasks, including the use of multimedia. Also in-
dividual consultations are held.

Reading is considered to be one of the leading methods of mastering a subject and lan-
guage material. Practising skimming, scanning, extensive and intensive reading a student 
will develop his skills in a foreign language. The training methods used in class of “The 
professionally oriented foreign language” are directed to the identity of the student, to 
his active participation in self-development, obtaining qualitative knowledge, professional 
skills, and creative solution of specific problems.

It is a communicative method, an activation method (the principle of collective interac-
tion; the principle of the personal focused communication; principle of the role organiza-
tion of educational process; the principle of concentration in the organization of a train-
ing material and educational process; principle of semi-functionality of exercises). Method 
of projects, discussions, the profession-focused educational role-playing games, written 
works are widely used in training. The gained knowledge and skills will help when per-
forming written tasks, tests, writing essays, drawing up correspondence of personal and 
business character in experts’ future activity. Within this course further improvement of 
communicative and language skills and abilities in all types of speech activity continues. 
Also special literature of scientific and historical contents is used.
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The content of professionally oriented foreign language includes: communicative activ-
ity spheres, topics and situations, the speech actions and speech material considering stu-
dents professional interests, language material (phonetic, lexical, grammatical, spelling), 
rules of the language. Also we should include here: special (speech) abilities characterizing 
the level of practical acquisition of a foreign language as the means of communication. 
They include cross-cultural situations, the system of knowledge of national and cultural 
features and realities of a target language country, the educational and adaptive abilities, 
rational methods of brainwork providing the culture of language assimilation in educa-
tional conditions and the culture of communication. On this basis a student will be able 
to use a foreign language in authentic situations of cross-cultural communication, to ex-
plain and acquire different style of life and behaviour. He will also broaden an individ-
ual outlook due to familiarizing with a language picture of the world of target language 
speakers. Much attention in the content of the subject is paid to a sociocultural compo-
nent, country study and culture-oriented linguistics knowledge. The purpose of sociocul-
tural knowledge is familiarizing not only with a new way of speech communication, but 
also with the culture of people speaking a target language.

Country study knowledge includes encyclopaedic and background knowledge and also 
knowledge of realities of a target language country. Knowledge of culture-oriented lin-
guistics assumes students’ knowledge of lexicon expressing the culture of a target language 
country in semantics of language units. Knowledge of the behavioural etiquette accepted in 
a target language country in typical daily and business communicative situations, knowl-
edge of sociocultural features of a target language country is of also great importance.

Therefore a student will have to understand them at perception of texts while listening 
and reading. During studying of this subject the student studies national traditions, hol-
idays of a target language country, the main data from history, including cultural history, 
the equipment, science and the current state of these aspects. During training the stu-
dent will learn to make the monological statement of professional contents in a foreign 
language, will gain skills of drawing up scientific articles and texts on a target language, 
will practice speech fluency. He will get acquainted with basis of the academic foreign 
language, its grammar and stylistics. He will study how to make research structure in a 
foreign language, will learn the difference between the academic and personal style. The 
student will study the principles of explanatory notes’ execution in the academic foreign 
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language, the principle of accuracy and clarity when writing scientific works, language of 
generalizations, methods of citing. The student will get acquainted with rules of scientific 
works’ registration in a foreign language and basic methods of using a foreign language 
in academic purposes, will be skilled in using linguistic material. 

The Experience of L.N. Gumilev Eurasian National University 

In Teaching the Professionally Oriented Foreign Language Outside of Language Fac-
ulties.

In 2016 - 2017 academic year some departments of our university which do not have spe-
cial linguistic and methodical preparation made the decision to carry out teaching disci-
pline “The professionally oriented foreign language”, and the experience was unsuccessful. 
Firstly, this course has to be directed to improvement of abilities in all speech activities, 
and not just reading and formation of the research works presentation skills. Therefore 
training in a professional foreign language demands lingvo-metodical preparation from 
the expert, also taking specifics of the subject into account. The task of the professional 
focusing activity of a teacher of higher education institution includes the organization of 
an impact of educational information on students. It should force the students to make 
the actions directed to satisfaction of the arisen professional requirements (Shatilov S. F., 
Agafonova L.I., 1994) 

At the lesson of “the professionally oriented foreign language” the teacher has to:

• Organize work on improvement of a professional foreign language of students, using
methodically correct ways of training.

• Define whether the object set at the beginning of the work is achieved and to develop
the correcting actions.

• Create the necessary professionally oriented language situation where the student would
have the possibility to show foreign-language activity.

• And the most important aspect, the close interrelation of the teacher of a foreign lan-
guage and teachers of special departments is necessary.
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The specifics of pedagogical communication when training reading differ in the nature of 
interaction: when training reading the contact is made by means of written and oral pre-
text tasks, different instructions, tasks, comments to the text. With their help the teacher 
operates process of understanding of the text. It does not mean, however, that pedagogi-
cal activities for training reading mainly exclude oral communication of the teacher and 
students. It is known that training reading is combined with training speaking on the ba-
sis of the text, therefore- pedagogical communication in the course of training reading 
has to include the forms inherent both to reading and speaking (Roshchina E.V., 1978).

Pedagogical communication when training reading can be defined as mediated (through 
the text), and directly communicative interaction of a teacher and a student. In the course 
of such interaction there is a formation, development and improvement of reading skills 
and abilities, control and self-checking of their formation and also educational impact on 
a student. The success of a foreign language teacher’s activity can be provided only if there 
is the correct organization of pedagogical communication at the lesson. Consideration of 
reading as one of the forms of professional communication imposes special requirements 
to texts selection. Here the most important factors are the parameters providing informa-
tional content and expressiveness of main ideas of the text, which is the purpose of pro-
fessionally significant reading.

The carried-out analysis of scientific and methodical sources showed that the term “the 
professionally oriented training” is used for designation of process of teaching the foreign 
language in not language higher education institution focused on reading literature in the 
specialty, studying professional lexicon and terminology, and communication in the sphere 
of professional activity. The professionally oriented foreign language at not language facul-
ties of higher education institutions does not come down only to studying “language for 
the special purposes”. There are some characteristic features of a specific context of lan-
guage use which students will probably meet in real situations of communication. At the 
same time, it is necessary to consider that knowledge of professional lexicon and grammar 
cannot compensate lack of knowledge and abilities allowing to use it, i.e. lack of com-
municative competence.

Since 2015 at the L.N. Gumilev Eurasian national university polylingual groups are formed. 
It is the new innovative project held with the purpose of the trilingualism program im-
plementation. Training in these groups is conducted in three languages: Kazakh, Russian 
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and English. Students listen to lectures on the main objects, participate in seminars and 
colloquiums. But at the same time continue training in the primary groups. Any first-
year students who succeed in testing for knowledge of three languages can submit the ap-
plication to these groups. Here we see obvious discrepancy.

First-year students do not know terminology in the specialty and have no skills of work 
with special texts even in one language. As for the professionally oriented Russian and 
Kazakh- they are also studied only at the second year. The level of students’ English af-
ter school is not so high. In our opinion training other subjects in English in polylingual 
groups after passing basic courses of English will be justified methodically and didacti-
cally. Thus, the principle of continuity and interdisciplinary communications will be kept.

Conclusion

Summing up the results it should be noted that for the professionally oriented language 
training improvement the following is necessary:

• To study the experience of leading methodical schools in this direction:

• To involve the foreign language teachers who are carrying out training at not language
departments to development of standard curriculum on “The professionally oriented
foreign language”;

• To follow continuity in studying disciplines “Foreign language” and “Professionally
oriented foreign language” and then to introduce studying special disciplines in a for-
eign language;

• To solve a problem of heterogeneity of groups: different level language proficiency;

• To introduce training in business language, forming knowledge and skills of conduct-
ing business negotiations and correspondence, to implementation of conversations
within a professional situation;

• To carry out teaching the professionally oriented foreign language on not language
specialties at the level B2 + LSP (language for special purposes) that corresponds to
international standard of proficiency in a foreign language;

• To develop united approach to definition of the purpose and the content of this course
for all specialties;
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• To organize lessons creatively, considering requirements of modern techniques of teach-
ing the professionally oriented foreign language.

References

Nazarbayev N.A., (2011). The presidential decree of the Republic of Kazakhstan of 
June 29, 2011 No. 110 “About the State program of languages functioning 
and development for 2011 - 2020”. Government Publications http://egov.
kz/cms/ru/law/list/ 

Obraztsov P.I., & Ivanov O.U. (2005). The professionally oriented training a foreign 
language at not language faculties of higher education institutions: The edu-
cation guidance. Orel.114p

Roshchina E.V.,(1978). Functions of a foreign language as subject in the university 
training system//Foreign languages at non-special faculties. Mezhvuzovskii 
sbornik-L., pp 3-6

Shatilov S. F. & Agafonova L.I. (1994), Some problems of creation of St. Petersburg 
textbook of foreign (German) language on the basis of improved version of 
the training program: Materials of a scientific and practical conference. SPb., 
pp.31-32.

Standard Curriculum, (2014). Kazakh Ablai Khan University of International Relations 
and World Languages, Almaty, p.85.





291

18
SUMMARIZING SKILLS IN 2017 TURKISH 
CIRRICULUM AND FIFTH GRADE 
TURKISH COURSE TEXTBOOK

2017 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMINDA 
VE ORTAOKUL TÜRKÇE 5. SINIF DERS 
KİTABINDA ÖZETLEME BECERİSİ
Dilek Fidan, Şenel Gerçek

Abstract

According to Günay (2013), summarization is the process of evaluating and transferring a text to ano-
ther person, and the document should be understood correctly to accept this transfer as successful. This 
is why a good summary should precisely and efficiently shows how the thoughts and evidence remain 
organized (maybe more efficient than the original text.). This study aims to describe how summariza-
tion skills appear in the 2017 Turkish Course Cirriculum and the 5th Grade Textbook of the Turkish 
Language Lesson prepared under this program. For this purpose, the data were collected using document 
analysis method, which is one of the qualitative research methods. As a result of the depictions, the direct 
summarization appears in the list of achievements of the Program from the 5th grade, but secondary 
summary issues (or indirect issues in other words) appear in previous classes’ achievements. The distribu-
tion of the texts to be summarized in the textbook is mostly not coherent regarding the text type, essential 
skills (reading or listening or watching and theme of the text). Only one of the six texts to be directly 
summarized is the listening or watching text; additionally, only one of them is expository text type, and 
the others are narrative ones. Although the structure of indirect summarization activities in the textbook 
is compatible with both content and structural features of macro processes, it seems that direct summa-
ries are not supported by such activities. Besides these, the lack of a teacher guidebook for the mentioned 
textbook indicates that the success of the classroom activities for this skill is in direct relation to teachers’ 
knowledge and experience. That is why summarization is taught in different ways in each class.

Keywords: Summarization, Turkish Language Cirriculum, Secondary School 5th Grade Textbook of 
Turkish Language Lesson, classroom activities 
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2017 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMINDA VE ORTAOKUL TÜRKÇE 5. SINIF DERS KİTABINDA 
ÖZETLEME BECERİSİ

Dilek Fidan, Şenel Gerçek

1. Giriş

Ders kitapları, eskiden beri okunması ve anlaşılması zor, öğretme kapasiteleri zayıf matery-
aller olarak görülmüş, bu nedenle sürekli eleştirilmişlerdir. Bu eleştirilerin odağında çoğun-
lukla, ders kitaplarının sistematik bütünlükten yoksun, tutarlılık yönünden zayıf, içerdiği 
örnekler açısından eski ve sözvarlığı bakımından fakir olduğu görüşleri yatar (Armbruster, 
1988). Halbuki yapısı, sözdizimi, üslubu, duruluğu ve tutarlılığıyla belli bir düzeyi tut-
turan ve bu yüzden “iyi” olarak kabul edilen metinler, anlamayı arttırmaktadır (Palincsar 
& Brown, 1984). 

Yapısı başarılı biçimde düzenlenmiş metinler, bilginin her zaman kolay öğrenilip anımsan-
masını sağlar: Başlıklar, önbilgi ya da özet tümceleri, “öncelikle”, “ikinci olarak”, “sonuçta” 
gibi ifadeler yanında sözcük ya da tümcelerin altını çizmek, yazı karakterlerini italikleştirmek 
gibi ipuçları ve işaretleyiciler, metnin içeriğindeki belirli düşünceleri vurguladığı gibi metnin 
yapısal özelliklerinin de tanınmasını hızlandırır (Armbuster & Anderson, 1988). Tahmin 
yürütmeye olanak verecek düzeyde açık ve sağlam yapılı metinler seçmek ve etkinlikleri 
bu metinler üzerinden gerçekleştirmek, öğrencilerin metni hızlıca tanıyıp yorumlamalarına 
da olanak sağlayacaktır. Böylece, başarılı öğrenciler “başlık”, “giriş”, “özet”, “konu tümcesi” 
ve “çünkü”, “öte yandan”, “ilk olarak” gibi işaretleyicilerden yola çıkarak metnin yapısını 
zorlanmadan belirleyebileceklerdir (Armbruster & Anderson, 1981). 

Bunun yanında, öğrencinin bilgi düzeyine ve yeteneğine uygun metinler seçmek de son 
derece önemli bir ölçüttür; çünkü iyi diye nitelenebilecek metinlerin bir özelliği de, öğren-
cilerin önbilgilerine göre yapılandırılmış olmalarıdır. Bu düzeyi tutturmuş metinlerin hem 
içerikleri öğrenciye yeni bilgiler sunmalı hem de örnekleri ilgi çekici ve zengin bir çeşitlilik 
göstermelidir (Armbuster & Anderson, 1988). Anlamayı kolaylaştıran diğer bir etmen de, 
ders kitaplarında yer alan metinlerin ortak çağrışım alanlarına seslenen özelliklere sahip ol-
masısır: Onan’a (2014: 260) göre “Doğru seçilmiş ve kurgulanmış edebi metinler, öğren-
cilerin zihinlerinde toplum tarafından kabul görmüş ortak çağrışım alanlarının geliştirilm-
esinde önemli bir işlevi yerine getirecektir.”. Böyle metinler hem önbilgilerin anımsanmasını 
hızlandıracak hem de öğrencilerin anadilini kullanma yeterliliklerini artıracaktır.

Özetleme, diğer yazma becerilerinden farklı olarak, önceden planlanıp üretilmiş metin-
lerin çeşitli seçme ve eksiltme süreçleriyle yeniden yazılmasına dayanan, bu nedenle de 
yorumlama ve sentezleme çabalarını bir arada ve yoğun bir biçimde gerektiren üst düzey 
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bir bilişsel bir beceridir (Weinstein & Mayer, 1986; Anderson & Hidi, 1989; Hayes, 
1989). Öğrenci bir metni özetlerken, her metnin temel bileşenlerini belirleyen makro ve 
mikro kurallardan yararlanarak bir dizi silme, genelleme ve yeniden yapılandırma işlemleri 
gerçekleştirir ve böylece yalnızca metnin temel düşüncesi/lerini içeren daha kısa bir metin 
üretir (Kintsch & van Dijk, 1978; 1983). Kintsch ve van Dijk’in anlama modeline göre bu 
işlemler, metinde yer alan önermelerin belirlenmesi, dönüştürülmesi ve ana düşünceye ul-
aşılmasını hedef alan süreçlerden oluşur. Özetleme sırasında silme, genelleme, yapılandırma 
gibi makro-kurallar olarak bilinen bir dizi dönüştürücü yardımıyla metin kısaltılır, metnin 
mikro-yapıları düzenlenip yeniden yapılandırılır ve temel iletiyi içeren makro-yapıya ul-
aşılır. Modele göre birbirini açıklamayan önermeler özete alınmayarak silinir (silme), bir-
biri ardına gelen ve aynı kavramlara işaret eden önermeler genel bir ifadeye dönüştürülür, 
tek bir önermeye indirgenerek özete alınır (genelleme) ve neden-sonuç ilişkisiyle birbirine 
bağlı olan önermeler birleştirilerek yeni bir önerme yazılır (yapılandırma). Metnin büyük 
ölçekli yapısını (makro-yapı) ortaya çıkarmayı amaçlayan bu süreç, ana duygu/düşünce, 
konu, metnin türü, düzenleniş şeması, başlığı ve özeti gibi, bir kısmı önbilgileri harekete 
geçirmeye de yarayan, geniş bir örüntü alanını kapsar. 

Kintsch ve van Dijk’in görüşlerinden yola çıkan Brown, Day ve Jones (1983) altı özetleme 
kuralı geliştirmişlerdir. Bunlar; (1) önemsiz bilgileri silmek, (2) önemli bilgilerin tekrar-
larını silmek, (3) aynı kavram alanına ait nesne ve eylemleri tek bir kavram altında to-
plamak, (4) aynı eylem alanına giren yargıları tek bir yargıyla ifade etmek, (5) konu tüm-
cesi seçmek ve (6) -yoksa- yeniden konu tümcesi yazmaktır. Özetleme olarak adlandırılan 
bu süreç sonunda öğrenci, yeni bilgileri eski bilgileriyle bütünleştirir ve hedeflenen an-
lama işlemini gerçekleştirir (Weinstein & Mayer, 1986). Öte yandan, Garner (1982), 
Hahn & Goldman (1983), Brown & Day & Jones (1983), Hare & Borchardt (1984), 
Ricciardi (1984), Garner & McCaleb (1985) gibi araştırmacılar, özetlemenin sürekli ve 
aşama aşama geliştirilmesi gereken bir doğaya sahip olduğunu, bu nedenle ileriki sınıflarda 
okuyan öğrencilerin, alt sınıflara göre daha başarılı özetler yaptıklarını ileri sürerler (Hidi 
& Anderson, 1986). Winograd (1984), zayıf okuyucularla iyi okuyucuların özetleme ye-
terlilikleri arasındaki temel farkın, özetleme stratejilerini uygulayabilme kapasiteleriyle ilgi 
olduğunu belirtir. Winograd’a göre, zayıf okuyucu, önemli bilgiyle önemsiz bilgiyi ayırt 
edemez, özetin içeriğine neyi katıp katmayacağını tam olarak belirleyemez ve metinden 
seçtiği bilgileri nasıl dönüştürüp özete alacağını bilemez. 
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Bu durumda, özetin kalitesi, öğrencinin yazma becerisi kadar özetlenecek materyalin an-
laşılma düzeyiyle de ilgilidir ve bunda metnin uzunluğu, türü ve karmaşıklığı gibi unsur-
lar önemli rol oynamaktadır (Hidi & Anderson, 1986). Pek çok bilgi ve düşünceyi taşıyan 
uzun metinlerin aksine, bir paragraflık kısa metinler, anlamı bir ya da iki tümce etrafında 
topladığından, konu tümcesini belirlemeyi kolaylaştırmakta, bu da özetin niteliğini yük-
seltmektedir. Öte yandan, erken yaşlardan itibaren kurmaca anlatı türleriyle iç içe olmanın 
sağladığı avantajın bir sonucu olarak, çocuklarda öykü özetleme alışkanlıklarının geliştiği, 
ancak açıklayıcı metinlerde özetleme başarılarının düştüğü ileri sürülmektedir. Metnin 
karmaşıklığı da hem anlamayı zorlaştırmakta hem de özetleme çabasına ket vurmaktadır: 
Yinelenme sıklığı düşük sözcükler, karmaşık tümce yapıları, soyut ifadeler, yabancı ka-
vram ve düşünceler, tutarsız metin düzeni gibi karmaşıklığı vurgulayan niteliklere sahip bir 
metni özetletmek, çocukları zorlayacığı gibi yetişkin öğrencileri de yeniden yapılandırma 
ve sentezleme stratejileri yerine paragraf özetleme stratejilerine yönlendirecektir (Hidi & 
Anderson, 1986).

Sonuç olarak, özetleme, hem tüm ders ve sınıf düzeyleri genelinde düşünme ve yazma 
süreçlerini kapsar hem de yazarın bakış açısıyla üretilmiş metni öğrencinin kendi ifadeleri-
yle yorumlamasını kolaylaştırır. Bu nedenle, özetlemenin mutlaka eğitim programında yer 
almasının gerekliliği ortadadır (Wallace, Hail, Pearmen, & Hurst, 2007).

2017-2018 Eğitim-Öğretim Dönemi’nden itibaren yeni Türkçe Öğretim Programı yürürlüğe 
girmiştir. Bu program incelendiğinde kazanımlar, temalar ve temel beceriler açısından önceki 
yıllara göre bir takım değişikliklere gidildiği gözlenmektedir. Yeni programla birlikte (MEB, 
2017), her sınıf düzeyi için zorunlu olan üç tema (‘Milli Mücadele ve Atatürk’, ‘Erdemler’ 
ve ‘Milli Kültürümüz’) hepsinde ortak olmak üzere toplam sekiz tema belirlenmiştir. Bu 
temaların her birinde üç okuma ve bir dinleme/izleme metni, ayrıca her temada bir ser-
best okuma metni yer almaktadır. Sonuç olarak, öğretmen ve öğrenciler her sınıf düzeyinde 
toplam kırk metinle karşılaşmaktadır. Bir önceki programda (MEB, 2015) okuma, yazma 
ve sözlü iletişim olarak üç temel beceri alanı tanımlanmışken yeni programla birlikte te-
mel beceriler okuma, dinleme/izleme, yazma ve konuşma olarak yeniden dörde çıkarılmıştır. 

2015 ve 2017 Türkçe Öğretim Programlarında (MEB, 2015; MEB, 2017), özetleme bece-
risi 5. sınıftan itibaren kazanımlar listesine dahil edilmiştir. Oysa anlamayı ve zihinsel bec-
erileri geliştirici olarak tanımlanan özetleme, 2009 Türkçe Öğretim Programı’nda (MEB, 
2009) 3. sınıftan itibaren kazanımlar listesine alınmıştır.

2017 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMINDA VE ORTAOKUL TÜRKÇE 5. SINIF DERS KİTABINDA 
ÖZETLEME BECERİSİ
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Bu çalışma, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren okullarda uygulanmaya başlanan 
2017 Türkçe Öğretim Programı’ndaki özetleme becerisinin yerini ve bu becerinin, yeni 
programa göre hazırlanmış tek kitap olan Ortaokul Türkçe Dersi 5. Sınıf Ders Kitabı’ndaki 
(Ağın Haykır, Kaplan, Kıryar, Tarakcı ve Üstün, 2017) etkinliklerde nasıl sunulduğunu be-
timlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, aşağıdaki sorulara yanıtlar aranmıştır:

1. 2017 Türkçe Öğretim Programı’nın özetleme becerisine yaklaşımı nasıldır?

2. Ortaokul Türkçe Dersi 5. Sınıf Ders Kitabı’nda özetleme becerisini geliştirmeye yöne-
lik hangi etkinlik ve/veya alıştırmalara yer verilmiştir?

3. Çalışma kitabındaki özetlemeye yönelik etkinlik ve/veya alıştırmaların sınıf ortamında
işlenmesiyle ilgili olarak öğretmenlere, hangi yönlendirmeler yapılmıştır?

2. Yöntem

2.1. Araştırmanın Modeli

Bu çalışmanın amacı, özetleme becerisinin 2017 Türkçe Öğretim Programı’nda ve bu pro-
grama uygun olarak hazırlanmış Ortaokul Türkçe Dersi 5. Sınıf Ders Kitabı’nda nasıl ele 
alındığını betimlemektir. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi 
yöntemi kullanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular 
hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 187). 

2.2. Veri Toplama Araçları 

Çalışmanın veri toplama araçları, 2017 Türkçe Öğretim Programı (MEB, 2017) ile bu pro-
grama uygun olarak hazırlanmış Ortaokul Türkçe 5. Sınıf Ders Kitabı’dır (Ağın Haykır ve 
diğ., 2017). Önceki yıllarda basılan kitapların aksine, çalışma kitabıyla birlikte tek kitap 
halinde hazırlanmış olduğundan, veri toplamada yalnızca bu kitabın etkinlik ve/veya alıştır-
malar kısımları kullanılmış, yani tek kitap betimlenmiştir. Şu an okullarda kullanılmakta 
olan 6., 7. ve 8. sınıf ders kitapları, geçmiş yıllarda da kullanılan ve önceki programı te-
mel alan kitaplar olduğundan betimlemelere dahil edilmemiştir.
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3. Bulgular

Çalışmanın bu bölümünde, yapılan betimlemeler sonucunda ortaya çıkan bulgulara deği-
nilecektir.

3.1. 2017 Türkçe Öğretim Programı’nın özetleme becerisine yaklaşımı

Bu çalışmanın araştırma sorularından ilki, 2017 Türkçe Öğretim Programı’nın özetleme bec-
erisine yaklaşımının ne olduğudur. Programda özetleme, okuma ve dinleme/izleme becer-
ilerinin kazanımlar listesinde 5. sınıftan itibaren yer almaktadır. İncelemeye konu olan 5. 
Sınıf Türkçe Ders Kitabı’nda “....’nın özetini yazınız.” (s. 29, 90), “Yukarıdaki metni kendi 
cümlelerinizle özetleyiniz.” (s. 36), “Aşağıdaki bölüme metnin özetini yazınız.” (s. 142, 
239), “Dinlediğiniz metni özetleyiniz.” (s. 243) şeklinde, yönergesi “özetleyiniz” olan altı 
özet etkinliğine yer verilmiştir. Böyle yapılandırılmış özetleme etkinlikleri, çalışmamızda 
“doğrudan özetleme” olarak sınıflandırılmıştır. Ancak önceki sınıfların kazanımları in-
celendiğinde, özet yapabilmenin gerekleri arasında yer alan başkaca kazanımlar da yer al-
maktadır. Daha 1. sınıftan itibaren karşımıza çıkan bu kazanımlardan 1. sınıfta olanlar 
Tablo 1’de, sonraki sınıflarda karşımıza çıkanlar da Tablo 2’de gösterilmiştir: “Ana fikrini/
ana duygusunu belirleyiniz.”, “Konusunu belirleyiniz.”, “Farklı bir başlık bulunuz.” gibi, 
“özetleme” becerisini dolaylı yollarla harekete geçiren bu tür etkinlikler ise çalışmamızda 
“dolaylı özetleme” terimiyle anılıp sınıflandırılmıştır. 

2017 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMINDA VE ORTAOKUL TÜRKÇE 5. SINIF DERS KİTABINDA 
ÖZETLEME BECERİSİ



CURRENT DEBATES IN EDUCATION
O. Nejat Akfırat, Donald F. Staub, Gürkan Yavaş

297

Tablo 1: 2017 Türkçe Öğretim Programı 1. Sınıfta Özetlemeyle İlişkilendirilebilecek 
Dolaylı Kazanımlar 

Beceri Kazanım

Dinleme/
İzleme

T.5.1.1. Dinlediklerinde/ izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu
hakkında tahminde bulunur
T.1.1.5. Dinlediklerinde/ izlediklerinde geçen olayların gelişimi hakkında
tahminde bulunur.
T.1.1.6. Dinlediği / izlediği metni anlatır (Oluş sırasına göre).
T.1.1.7. Dinlediklerinin / izlediklerinin konusunu belirler.

T.1.1.11. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.

Okuma

T.1.3.14. Görsellerden hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.

T.1.3.16. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.

T.1.3.17. Metnin konusunu belirler.

T.1.3.18. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.

Tablo 1 incelendiğinde, söz konusu kazanımların, ‘olayların gelişimini tahmin etme, metni 
ana hatlarıyla anlatma, konuyu belirleme, sözlü olmayan mesajları kavrama, uygun başlık/
lar belirleme’ gibi, öğrencilerin dinledikleri/izledikleri ya da okudukları metinleri anlam-
landırabilmeleri için gereken becerilerle ilgili olduğu görülmektedir. Burada altının çizilm-
esinde yarar olan iki nokta vardır: Birincisi, dinleme/izleme kazanımlarında “Konuşmacının 
sözlü olmayan mesajlarını kavrar.” (yani, yüzey metne ek olarak derin metni/derin anlamı 
da bulma) kazanımı, 1. sınıftan 8. sınıfa kadar tüm sınıflarda karşımıza çıkmaktadır. İkinci 
olarak, okuma becerisindeki “Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.” kazanımı da birinci sınıf-
tan itibaren beşinci sınıfa kadar tüm sınıflarda görülmektedir; aslında bu kazanımlar öze-
tleme becerisini işaret ettiği halde neden özetlemeyle ilgili kazanımların 1. sınıftan itibaren 
Program kazanımlarında olmadığını anlatan bir açıklamaya rastlanmamıştır. 
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Tablo 2: 2017 Türkçe Öğretim Programında Özetlemeyle İlişkilendirilebilecek Dolaylı Kazanımlar

Beceri Kazanım

Dinleme/
İzleme

T.2.1.1./ T.3.1.1./ T.4.1.1./ Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metnin
konusunu tahmin eder.

T.2.1.2./ T.3.1.2./ T.4.1.2./ T.5.1.1./ T.6.1.1./ T.7.1.1./ T.8.1.1. Dinlediklerinde /
izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.

T.2.1.3./ T.3.1.3/ T.4.1.4. Dinlediği/izlediği metni anlatır (Oluş sırasına göre). 

T.2.1.4./ T.3.1.5/ T.4.1.5./ T.5.1.3./ T.6.1.5/ T.7.1.5./ T.8.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin 
konusunu belirler.

T.2.1.6./ T.3.1.8/ T.4.1.8./ T.5.1.7./ T.6.1.7./ T.7.1.7./ T.8.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine 
farklı başlıklar önerir.

T.3.1.6./ T.4.1.6./ T.5.1.4./ T.6.1.6./ T.7.1.6./ T.8.1.6. Dinlediklerine/izlediklerinin ana 
fikrini/ana duygusunu belirler.

T.3.1.10./ T.4.1.9./ T.5.1.11./ T.6.1.11./ T.7.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili 
görüşlerini ifade eder.

Okuma

T.2.3.17./ T.3.3.18/ T.4.3.20./ T.5.3.16./ T.6.3.22./ T.7.3.21./ T.8.3.20. Okuduğu metindeki 
hikâye unsurlarını belirler.

T.3.3.12./ T.4.3.14./ T.5.3.21./ T.6.3.15./ T.7.3.14./ T.8.3.12. Görselden/görsellerden 
hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder (Oluş sırasına göre).

T.3.3.13./ T.4.3.15. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.

T.3.3.14./ T.4.3.16./ T.5.3.20./ T.6.3.19./ T.7.3.16./ T.8.3.16. Okuduğu metnin konusunu 
belirler.

T.3.3.15./ T.4.3.17./ T.5.3.14./T.6.3.20./ T.7.3.17./ T.8.3.17. Okuduğu metnin ana fikri/
duygusunu belirler.

T.3.3.19./ T.4.3.21./ T.5.3.24./ T.6.3.21./ T.7.3.23./ T.8.3.19. Okuduğu metnin içeriğine 
uygun başlık/başlıklar belirler.

T.3.3.24./ T.4.3.28./ T.5.3.31./ T.6.3.29./ T.7.3.28./ T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlar 
yapar. 

T.3.3.25./ T.4.3.29. Görselle okuduğu metnin içeriğini eşleştirir.

T.4.3.10./ T.5.3.23./ T.6.3.31./ T.7.3.27./ T.8.3.28. Metindeki renkli, altı çizili, koyu
ifadelerin önemli noktaları vurguladığını kavrar.

T.7.3.18./ T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.

Yazma T.2.4.7./ T.4.4.7./ T.5.4.15./ T.6.4.8./ T.7.4.12./ T.8.4.13. Yazdıklarının içeriğine uygun 
başlık belirler.

T.3.4.10. Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazar.
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Tablo 2 incelendiğinde ise, Tablo 1’de gösterilen kazanımlara 2. sınıftan itibaren eklenen 
ve özetleme ile ilgili olduğu düşünülen “olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde 
bulunma”, “görüşlerini ifade etme”, “içerik değerlendirme”, “hikaye unsurlarını belirleme”, 
“çıkarımda bulunma” edimlerinin olduğu görülmektedir. Bu bulgular, her ne kadar ka-
zanımlar listesinde 5. sınıfa kaydırılmış olsa da aslında önceki sınıflarda da öğrencinin özet 
yapabilmek için gerekli edimleri gerçekleştirmeye başladığını göstermektedir. Tablo 2’de 
dikkati çeken ve altının çizilmesi gereken noktalardan biri de “Metindeki yardımcı fikirl-
eri belirler.’’ kazanımıdır. Başarılı bir özet için gerekli olan bu kazanım Program’da sadece 
7. ve 8. sınıfta karşımıza çıkmaktadır.

Program’da özetlenmesi istenen metin türleri bilgilendirici ve hikaye edici metinler old-
uğundan, bu metinlerin hangi sınıflarda işleneceği de kontrol edilmiştir. Bu açıdan 
bakıldığında hikaye edici metinlerin 1. sınıftan itibaren (hatta çocukların daha okula 
başlamadan önce de bu metin türleriyle tanıştırıldıkları hatırlanmalıdır), bilgilendirici 
metinlerin ise 2. sınıftan itibaren Program’daki yerini aldığı görülmektedir. Bilindiği gibi 
özetleme, her metin türü için yapılabilecek bilişsel bir süreçtir ve yukarıdaki belirlemeler 
göstermektedir ki; bu becerinin 5. sınıfa gelinceye kadar Program’a girmemesinin nedeni, 
öğrencilerin faklı metin türleriyle tanışmalarını beklemek değildir. 

3.2. Ortaokul Türkçe Dersi 5. Sınıf Ders Kitabı’nda özetleme becerisini 
geliştirmeye yönelik etkinlik ve/veya alıştırmalar

Yapılan betimlemede, şu anda okullarda okutulmakta olan Ortaokul Türkçe Dersi Kitabı’nda 
toplam 6 metnin işlenmesinde, öğrenciden metni özetlemesinin istendiği görülmüştür. Bu 
metinler, türleri, geçtikleri temalar ve hangi beceride ele alındığı Tablo 3’te gösterilmiştir:

Tablo 3: Ortaokul 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı’ndaki doğrudan özetleme metinleri

Metnin Adı Beceri Geçtiği Tema Metnin Türü

1 Alis Harikalar Diyarında (s. 20) Okuma Çocuk Dünyası Hikaye edici

2 Hayalden Gerçeğe (s. 36) Okuma Çocuk Dünyası Bilgilendirici

3 Püf Noktası (s. 88) Okuma Erdemler Hikaye edici

4 Forsa (s. 138) Okuma Milli Kültür Hikaye edici

5 Kar Tanesinin Serüveni (s. 234) Okuma Doğa ve Evren Hikaye edici

6 Kuş Ağacı (s. 242) Dinleme/İzleme Doğa ve Evren Hikaye edici
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Tablo 3 incelendiğinde, toplam altı metinde doğrudan özetleme yapılması istendiği, 
bunların beş tanesinin hikaye edici, sadece birinin bilgilendirici metin türünde olduğu 
görülmektedir. Ayrıca, toplam sekiz tema varken, aynı iki tema içinde ikişer metnin (“Alis 
Harikalar Diyarında’’, “Hayalden Gerçeğe’’ metinleri “Çocuk Dünyası’’ temasında; “Kar Ta-
nesinin Serüveni” ve “Kuş Ağacı” metinleri de “Doğa ve Evren’’ teması içinde) özetlenme-
sinin istendiği görülmektedir. Özetlenecek metinlerde, becerilerin dağılımlarına da dik-
kat edilmediği görülmüştür: Özetlenecek toplam altı metnin sadece bir tanesi dinleme/ 
izleme becerisine yöneliktir.

Ders kitabındaki doğrudan özetleme dışında öğrencinin yapması istenen diğer etkinlik 
türleri (dolaylı özet) ve dağılımları ise Tablo 4’te gösterilmiştir 

Tablo 4: Ortaokul Türkçe Dersi Kitabı’ndaki dolaylı özetleme etkinlikleri

Tema Etkinlik

Çocuk Dünyası

Aynı kavram alanına giren sözcükleri bulma
Metinden hareketle soru sorma (Şiir metni)
Metinde dile getirilen sorunu bulma
Verilen sözcüklerden hareketle şiir yazma 
Başlık koyma (Şiir metni)
Metnin ana düşüncesini bulma
Metnin anahtar sözcüklerini bulma (Şiir metni)

Milli Mücadele 
ve Atatürk

Metnin başlığını bulma
Hikaye haritası çıkarma 

Erdemler

Görselden ve başlıktan hareketle metnin konusunu tahmin etme
Metnin konusunu bulma 
Metnin ana düşüncesini bulma
Metnin ana duygusunu yazma (Şiir metni)
Hikaye haritası çıkarma ve bu haritadan hareketle hikaye yazma
Başlık koyma (Şiir metni)
Yazı taslağı oluşturma (Konu, ana düşünce, giriş-gelişme-sonuç)
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Bilim ve 
Teknoloji

Metnin yazılış amacını bulma
Verilen soruların yanıtlarına göre hikaye yazma
Paragrafın konusunu bulma
Paragrafın ana düşüncesini bulma
Paragrafa başlık bulma

Milli Kültür

Metnin ana duygusunu yazma (Şiir metni)
Metnin konusunu bulma
Verilen sözcüklerden hareketle şiir yazma 
Görselden ve başlıktan hareketle metnin konusunu tahmin etme
Görsellerden hareketle hikaye metni oluşturma

Okuma Kültürü

Metnin ana duygusunu yazma (Şiir metni)
Başlık koyma (Şiir metni)
İzlenilen bir metnin içerik aşamasını yazma (“Kağıt Nasıl Üretilir?” başlıklı
metin)
Görsel bir metnin mesajını bulma (Karikatür)
Görsel metne uygun slogan üretme (Karikatür)
Metnin konusunu bulma

Sağlık Spor

Metnin konusunu bulma (Şiir metni)
Başlık koyma (Şiir metni)
Metnin konusunu bulma (İzleme metni)
Metinden sonuç çıkarma (İzleme metni)
Metnin planını çıkarma (Kahramanlar, yer, zaman, olay) ve drama metni
yazma

Doğa ve Evren

Metnin temasını ve ana duygusunu yazma (Şiir metni)
Verilen sorulara göre masal metni kurgulama
Metnin konusunu bulma
Metnin ana düşüncesini bulma
Metne uygun başlık bulma

Ders kitabındaki dolaylı özetleme çalışmaları en çok ana duygu/düşünce, tema/konu ve 
başlık bulmaya odaklanmıştır. Bunların dışında, az sayıdaki etkinlikte metnin hikaye hari-
tasını çıkarma, hikaye haritası çıkararak metin oluşturma, metnin anahtar sözcüklerini 
boşluklara yazma, anahtar sözcüklerden hareketle şiir yazma, sorulardan hareketle hikaye 
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yazma, görsele bakarak hikaye yazma, görsele/başlığa bakarak konu tahmin etme ve görsel 
mesajı tahmin etme çalışmalarına yer verilmiştir. Ayrıca “Sağlık ve Spor” teması ile “Milli 
Mücadele ve Atatürk” temaları içinde yer alan birer etkinlikte drama planı çıkarma, yazı 
taslağı oluşturma gibi çalışmalara rastlanmaktadır. “Milli Kültür” teması içindeki bir et-
kinlikte “... metnin (şiir) içeriğinden hareketle üç soru sorunuz.” türü bir çalışma yer al-
maktadır. Etkinliklerin hiçbirinde yardımcı düşünce bulma çalışmasına yer verilmemiştir. 
İlginçtir ki; yardımcı düşünce yaklaşımının, yalnızca 7. ve 8 sınıflarda, “Anlama” becerisi 
içinde “Metindeki yardımcı fikirleri belirler.” kazanımıyla özetlendiği görülmüştür.

Ders kitabındaki dolaylı özetleme etkinlikleri, makro süreçlerin hem içeriksel hem de 
yapısal özelliklerine yönelik yapılandırılmıştır: Başlık bulma, ana duygu/düşünce yazma, 
konu bulma, sonuç çıkarma, anahtar sözcüklerle ya da belli sorulara verilen yanıtlarla me-
tin oluşturma çalışmaları makro yapının içerik özelliklerini ortaya koyarken, hikaye hari-
tası çıkarma, yazı taslağı oluşturma, metnin planını çıkarma gibi metnin şemasını bulmayı 
amaçlayan çalışmalar yapısal özelliklerini vurgular. 

3.3. Çalışma kitabındaki özetlemeye yönelik etkinlik ve/veya alıştırmaların 
sınıf ortamında işlenmesiyle ilgili olarak öğretmenlere yapılan yönlendir-
meler

Bu çalışmanın üçüncü araştırma sorusu ise ders kitabındaki özetleme ile ilgili etkinlik ve/
veya alıştırmaların sınıf ortamında verimli bir biçimde işlenebilmesi için öğretmenlere nasıl 
bir yol gösterildiğinin betimlenmesidir. Ne yazık ki; bu soruya verilebilecek tam bir yanıt 
bulunmamaktadır; çünkü hem öğretim programında bu konuyla ilgili bir yönlendirme 
yoktur hem de henüz söz konusu 5. sınıf ders kitabına ait öğretmen kılavuz kitabı bulun-
mamaktadır. Dolayısıyla, öğretmenler kişisel tecrübeleri oranında bu konuda öğrencilere 
destek olabilmektedirler.

4. Sonuç ve Tartışma

Konusu özetleme becerisi olan ve bu becerinin 2017 Türkçe Öğretim Programı’nda ve 
bu programa uygun olarak hazırlanmış Ortaokul Türkçe Dersi 5. Sınıf Ders Kitabı’nda 
nasıl işlendiğinin betimlenmesini amaçlayan bu çalışma sonucunda yeni programın öze-
tlemeye, 5. sınıftan itibaren dinleme/izleme ve okuma kazanımları içinde yer verdiği 
görülmüştür. Oysa, Giriş bölümünde de belirtildiği gibi bu beceri, örneğin 2009 Türkçe 
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Öğretim Programı’nda (MEB, 2009) 3. sınıftan itibaren kazanımlar listesinde yer almak-
tadır. Hill (1991), Brown, Day ve Jones (1983) ve Smiley ve Lawton’un (1978) çalışma-
larından hareketle Kamhi-Stein (1993) özetlemenin öğrenilebilen ve geliştirilebilen bir 
beceri olmakla beraber, çocuklara özet yapmanın anaokulu seviyesinden itibaren öğretil-
meye başlanması gerektiğini belirtmektedir. Özetlemenin üstbilişsel bir süreç olduğu ve 
ancak tekrar ve alıştırmalarla pekiştirildiği düşünüldüğünde, bu beceriye yeni programın 
öngördüğü gibi 5. sınıftan değil, 1. sınıftan itibaren yer vermek daha doğru gözükmek-
tedir. Daha önce de belirtildiği gibi özetleme, öğrencilere bilginin bir metin içinde nasıl 
yapılandırılıp ilişkilendirildiğini görmeyi öğretmesi nedeniyle, öğrencilerin metinlere karşı 
farkındalık geliştirmelerine yardımcı olan bilişsel bir süreçtir. Bu da öğrencilerin yalnızca 
Türkçe dersinde okutulan metinleri değil; tarih, coğrafya, fen bilgisi, matematik gibi diğer 
derslerde kullanılan metinleri de benzer biçimde değerlendirip işlemlemelerine neden olur. 
Sonuç olarak özetleme, anlamanın gerçekleşip gerçekleşmediğinin bir göstergesidir ve eğer, 
daha önceki sınıflarda özetleme stratejileri öğretilmeye başlanırsa, öğrencilerin hem diğer 
derslerdeki başarı oranı artacak hem de PISA gibi uluslararası testlerde Türk öğrenciler 
daha yüksek puanlar alabilecektir. 

Çocuklar, okul önesi dönemden başlamak üzere yıllar boyunca çizgi roman, fabl, hikaye, 
masal gibi öyküleyici metinlerle karşılaşmaktadırlar. 2017 Türkçe Öğretim Programı’nda da 
1. sınıftan itibaren ‘konu tahmin etme ve belirleme, olayların gelişimini ve sonucu tahmin 
etme, metni anlama, başlık önerme, sözlü olmayan mesajları değerlendirme, ana hatlarıyla 
anlatma, hikaye unsurlarını belirleme’ gibi konularla ‘Konuşmacının sözlü olmayan me-
sajlarını kavrar.’ ve ‘Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.’ kazanımları yer almaktadır. Öze-
tleme becerisini doğrudan ilgilendiren bu kazanımların 1.sınıftan itibaren programda yer 
alması yararlı olacaktır. Aslında bütün sınıf düzeylerinde öğrencinin özet yapabilmek için 
gerekli edimleri gerçekleştirmeye başladığı görülmektedir. Metindeki hem örtük anlamı an-
layabildiği/bulabildiği hem de ana hatlarıyla anlatabileceği düşünüldüğüne göre özetleme 
becerisinin neden 5. sınıfa kadar beklendikten sonra programa girdiğini anlamak zordur. 

İncelenen ders kitabındaki “Özetleyiniz” yönergesiyle doğrudan özetlenmesi istenen metin-
lere bakıldığında, dengeli bir dağılımın olmadığı görülmektedir: Altı özetleme etkinliğinin 
beşinin hikaye edici metin olması, bilgilendirici metin türünde yalnızca bir özetleme etkin-
liğine yer verilmesi, aynı tema içinde ve aynı metin türünde iki özetleme çalışması yaptırıl-
ması, altı metinden sadece birinin dinleme/izleme becerisiyle ilgili olması, üstbilişsel bir beceri 
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olan özetleme etkinliklerine, sadece kazanımları yerine getirmek amacıyla söz konusu ders 
kitabında yer verildiği hissini uyandırmaktadır. 

Hidi ve Anderson’da (1986) özetlerin genel olarak ikiye ayrıldığı belirtilmektedir: Özetley-
enin kendisi için ürettiği yazar-temelli (writer-based) özet ve metin alıcısına yönelik hazır-
ladığı okuyucu-temelli (reader-based) özet. Ancak bu çalışmada yapılan betimlemelerde, 
ders kitabında öğrenciden özet yapması istendiğinde ‘Aşağıdaki metni özetleyiniz.’ türünde 
kuru bir ifadeyle okuduğu ya da dinlediği metni özetlemesi istenmektedir. Öğrencinin, 
karşılaştığı bir metnin büyük ölçekli yapısına ulaşabilmesini sağlamak için onlara özet türl-
erinin ne olduğunun, özet yazarken nelere dikkat edilmesi gerektiğinin ve büyük ölçekli 
yapıya nasıl ulaşabileceğinin de öğretilmesi ve gerekli alıştırmaların yapılması gerekmektedir.

Ana duyguyu/düşünceyi bulma kazanımı 1. sınıftan itibaren bütün sınıflarda yer almak-
tadır; bu durum, 2017 Türkçe Öğretim Programı açısından ana duyguyu/düşünceyi bul-
manın çok önemsendiğini göstermektedir: Ana duyguyu/ düşünceyi yazma becerisi et-
kinliklerine Ortaokul Türkçe 5. Sınıf ders kitabında da bolca yer verilmiştir. Afflerbach 
(1990), alanyazından Brown ve Day (1983), Garner (1982) ve Winograd’tan (1984) 
yaptığı derlemede, herhangi bir metni kavrayabilmenin ön koşulu sayılan ana duyguyu/
düşünceyi saptamanın, zor kazanılan, bol nitelikli açıklama ve örneklerle desteklendikçe 
geliştirilmesi mümkün olan üstbilişsel bir beceri olarak kabul edildiğini bildirmiştir. 
Yalnızca özetlemede değil; diğer anlama becerileri için de ana duyguyu/ düşünceyi doğru 
bir biçimde saptama kazanımına yönelik uygulamalar, ne yazık ki yeni programa göre 
hazırlanan Türkçe ders kitabında yeterince yapılandırılmamış, “Metnin ana duygusunu/ 
düşüncesini bulunuz.” tümcesinin ötesine geçemeyen eksik yönergeler ve birbirini tamam-
lamayan/desteklemeyen etkinliklerle verilmeye çalışılmıştır. Buna, yan düşünceleri bulma 
kazanımlarına yönelik eksiklikler de eklenince, ana duygu/ düşünce yazma becerisi, tama-
men el yordamıyla gerçekleştirilmeye çalışılan soyut bir çabaya dönüşmektedir. Halbuki 
ön hazırlık aşamasından itibaren, anahtar kavram ve sözcükleri belirleme, her paragraf için 
konu tümcesi bulma, konu tümcelerini birleştirme ve yeniden oluşturma gibi alıştırmalarla 
desteklenecek çalışmalar, hem metnin makro düzeyde yapılandırılıp anlaşılmasını hem de 
ana ve yan düşüncelerinin bulunmasını kolaylaştıracaktır. 

Ders kitabında, metnin anahtar sözcüklerini boşluklara yazma etkinliği yapılmakla birlikte 
anahtar sözcük kavramıyla ne demek istendiği belli değildir; ayrıca anahtar sözcüklerin özel-
likleri, seçme ölçütleri, sayısı gibi bilgilerin nasıl öğretileceği programda yer almamakta, 
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kitaptaki yönergelerden de herhangi bir çıkarım yapılamamaktadır. Bu durumda, öğret-
menin bilgi ve deneyimi ön plana çıkmaktadır. Örneğin, ders kitabının 1. Teması içinde 
yer alan bir etkinlikte “Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Şiirin anahtar sözcüklerini verilen boşluğa 
yazınız.” yönergesinin altında şiir ve yanında beş satırlık boşluk bırakılmış, ancak boşluk-
ların neyi ifade ettiği belirsiz kalmıştır. Halbuki “Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Şiirin temasını 
yansıtan dört anahtar sözcük seçip verilen boşluğa yazınız.” şeklinde bir ifade hem belirsi-
zliği ortadan kaldıracak hem de öğrencinin sınırlı sayıda sözcükle metnin temasını yansıtma 
çabası, bilişsel bir çabaya dönüşecektir.

Etkinliklerde yer alan “kahramanlar ve özellikleri”, “... metnin (şiir) içeriğinden hareke-
tle üç soru sorunuz.” gibi yönergeler oldukça geniş bir yorumlama alanına yol açmakta 
ve öğrencinin konuyu sınırlayıp temel düşünceye ulaşmasına ket vurmaktadır. Bu ned-
enle, örneğin “Kahramanlar ve Özellikleri” üst başlığı altında “Dış Görünüş özellikler”, 
“Kişisel Özellikleri” gibi alt başlıklarla daha da belirgin duruma getirilebilir, “... metnin 
(şiir) içeriğinden hareketle üç soru sorunuz.” ifadesi “Yanıtlandığında, metnin tam özetini 
yansıtacak üç soru sorunuz.” şeklinde düzeltilebilir.

Çalışmanın bulgular kısmında da açıklandığı gibi hem programda özetlemeye yönelik 
öğretmenlere yapılan bir yönlendirmenin olmaması hem de yeni programa uygun olarak 
hazırlanmış olan Ortaokul Türkçe Dersi 5. Sınıf Ders Kitabı için bir öğretmen kılavuz 
kitabının henüz hazır olmaması nedeniyle öğretmenlerin bu beceriye yönelik sınıf-içi etkin-
likleri yaptırmaları birbirilerinden farklılık gösterecek ve bu nokta da öğretmenin konuyla 
ilgili bilgi ve görgüsüne ek olarak deneyiminin olup olmaması da dersten alınacak verimi 
etkileyecektir. Bulut ve Akyol’da (2014) öğretmenlerin bile özetleme yaparken tüm strate-
jileri kullanamadıklarını ortaya koymuştur. Bu bulgu, özetlemenin yaptırılması kadar, nasıl 
ve kimler tarafından yaptırıldığının da önemini ortaya koymaktadır.

Giriş bölümünde de belirtildiği gibi başarılı bir özetleme, metnin iyi yapılandırılmış ol-
masına da bağlıdır. Dolayısıyla bu noktada, Türkçe ders kitaplarına, iyi yapılandırılmış 
metinlerin, diğer bir deyişle okur/ dinleyici dostu metinlerin seçilmesinin önemi gündeme 
gelmektedir. Çelik, Demirgüneş ve Fidan’da (2015), okur dostu metinlerin anlaşılma or-
anlarının okur dostu olmayan metinlere göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Ders 
kitabında özetlenmesi istenen metinlerin okur dostu olup olmadıkları, yani metinsellik 
ölçütlerini taşıyıp taşımadıkları bu çalışmanın kapsamı dışında bırakılmıştır; ancak bu kon-
uda ileri çalışmaların yapılması alana katkı sağlayacaktır.
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Yukarıdaki belirlemeler doğrultusunda geleceğe yönelik olarak şu öneriler getirilmiştir:

1. Özetleme becerisiyle ilgili kazanımlar, Türkçe Öğretim Programı’na 1. sınıftan itibaren
girmeli ve geliştirilebilir bir edim olan bu becerinin, sıklıkla tekrarının yapılması sağlanarak
öğrencilerin okuma ve dinleme/izleme süreçlerinde bilişsel olarak en üst seviyede anlama,
yorumlama, çıkarımlama gibi becerilerinin gelişmesine imkan sağlanmalıdır.

2. Öğretmenlerin özetleme stratejilerini en iyi biçimde öğrencilere öğretebilmeleri için
öğretmen kılavuzlarında bu konuyla ilgili ayrıntılı açıklamalar konulmalı, EBA’dan ma-
teryal desteği sağlanmalı, hatta üniversitelerle işbirliğine gidilerek öğretmenlerin bu konu-
larda hizmet içi eğitimler almaları sağlanmalıdır.

3. Ders kitaplarında özetleme etkinliklerinin dağılımları metin türü, öğrenme alanı, tema
dikkate alınarak dengeli bir biçimde yapılmalıdır.

4. Ders kitaplarında okuyucu-odaklı ve dinleyici-odaklı özetlere ayrı ayrı yer verilmeli ve
öğrencinin faklı özet türlerinde farkındalık kazanmaları sağlanmalıdır.

5. Ders kitaplarındaki etkinliklerin ve alıştırmaların soru kökleri gözden geçirilerek farklı
yorumlara neden olabilecek ifadeler, öğretme/öğrenme hedefini net bir biçimde yansıta-
cak şekle sokulmalıdır.

6. Metindeki yardımcı fikirleri bulma kazanımının 1. sınıftan itibaren kazanımlarda yer
alması hem anlama ve anlamlandırma becerisinin geliştirilmesi açısından hem de başarılı
özetler yapılabilmesi açısından bir gerekliliktir.
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Abstract

Nowadays, the utilization of electronic materials are one of the most common contents in the digital 
environment, especially ones associated with distance education, to make sure that students have access 
to information interactively and quickly. These contents are usually presented to students in the form 
of electronic books, videos, exercises, power points, etc. Since the amount of electronic contents is in 
increase, it is highly important to understand the behavior of students in computer environments while 
they are using the mentioned materials. In recent years, advancements in eye tracking systems have pro-
vided valuable insights into how students interact with electronic materials. The purpose of this study 
is to examine the impacts of electronic materials on students using eye tracking techniques. The data 
obtained using eye tracking techniques will be analyzed in a systematic way to examine the interaction 
of students in three stages. In the first phase, pre-test was applied to students to measure their readiness 
using electronic exercises. The interaction of students with a electronic book was examined in the second 
phase. Lastly, the readiness of students was re-measured with pro-test using electronic exercises. The 
findings were analyzed using a number of eye-tracking techniques (e.g., fixation) and were compared in 
terms of various groups (e.g. female and male, 1st and 2nd year). The data obtained during stages were 
used to understand whether studying with digital materials affect the success of students. The results of 
this study might contribute the development of electronic materials in education and training. 
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Giriş

Teknolojideki hızlı gelişmeler diğer alanlarda olduğu gibi eğitimi de etkilemektedir. 1980’le-
rin sonuna doğru yaygınlaşmaya başlayan İnternet ile birlikte bilginin paylaşımı hızlanmış 
ve uzaktan eğitimin önemli bir parçası haline gelmiştir (Bayram, Servet, & Yeni, 2011). 
Özellikle iletişim alanındaki gelişmeler klasik öğrenme tarzından farklı olarak yeni bir öğ-
renme tarzı olan e-öğrenme tarzını geliştirmiştir. Günümüzde hızla yaygınlaşan e-öğrenme, 
eş zamanlı (yani senkron) ve eş zamansız (yani asenkron) olmak üzere iki şekilde gerçek-
leşmektedir. Eş zamanlı e-öğrenme de öğretici ve öğrenen farklı ortamlarda olsa bile aynı 
zamanda öğrenme ortamında yer almakta ve karşılıklı etkileşimde bulunabilmektedirler 
(Song, Singleton, Hill, & HwaKoh, 2004). Diğer taraftan eş zamansız e-öğrenmede ise 
öğrenen ve öğreticiler hem zaman hem de mekân olarak farklı zamanlarda öğrenme or-
tamlarında yer almaktadırlar (Yeniad & Mazman, 2011). Buna rağmen her iki öğrenme 
türünde de elektronik içerikler özellikle e-kitaplar önemli bir yere sahiptir. Günümüzde 
e-kitap çok farklı şekillerde tanımlanmasına rağmen Rukancı ve Anameriç (2003) tarafın-
dan bir kitabın sanal ortamdaki kopyası ya da doğrudan elektronik ortamda kullanılmak
üzere yazılmış içerik olarak özetlenmiştir. E-kitaplar basılı kitaplardan farklı olarak sanal
ortamda kullanılmak üzere hazırlanmaktadırlar. İnternet üzerinden, belli bir sayfaya doğru-
dan bağlanılarak kullanılan çevrimiçi kitaplarda bu kapsama girmektedir (Soydan, 2012).
Günümüzde kullanılan elektronik kitaplar hem uzaktan hem de örgün eğitim sistemlerin
en önemli parçalarından biri olmasına rağmen elektronik içeriklerin öğrenciler üzerinde
ne kadar etkili olduğu üzerine araştırmalar oldukça kısıtlıdır (Bernérus & Zhang, 2010).
Bununla birlikte uzaktan eğitim sistemlerinde öğrencilerin elektronik içerikler ile etkileşi-
minin çoğunluğu göz ve fare hareketleri ile sağlanmasına rağmen öğrencilerin takip edi-
lebilirliği sağlıklı bir şekilde yapılamamaktadır (Soydan, 2012). Öğrencilerin uzaktan eği-
tim sistemlerinde kullanılan elektronik kitap, sunum veya görsel kayıtlar gibi elektronik
içerikler ile olan etkileşimlerinin takip edilebilirliği sadece bu içeriklere fare ile tıklanıp tı-
kanılmadığı üzerine tutulan kayıtlar ile sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle göz izleme tekno-
lojisi veya teknikleri günümüzde eğitim alanında uygulanması gerekmektedir. Çünkü bu
sistemler ile öğrencilerin elektronik içerikler ile olan etkileşiminin takip edilmesinin ve
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öğrencilerin eğitimciye geri dönüşünün kolaylaştırılması sağlanacağından uzaktan eğitim 
gören bireylerin başarı seviyesinin yükseltilmesi sağlanabilir. 

Gözler sadece elektronik içeriklerin okunulmasında değil aynı zamanda insanın duygu 
ve düşüncelerini çevresine aktarmada kullanılan en önemli araçlardan birisi (Yeniad & 
Mazman, 2011)olarak algılandığı için çoğu zaman bir insanın gözlerine bakılarak söyle-
diklerinin doğruluğu ve yanlışlığı da ölçülebilmektedir. Bilgisayar kullanıcılarının nereye 
baktığının gözlenebilmesi durumunda o anda tam olarak ne düşündüğünü bilemesek bile 
fikir yürütmemize yardımcı olabilir. (Sendersi 1983; (Peignot P. a., 1999)). Göz izleme 
ile ilgili yapılan araştırmalarda daha çok görsel dikkat ve algılama, görsel tarama davranışı 
konularına odaklanılmış (Almeida, Veloso, Roque, & Mealha, 2011); (Mealha, 2011)) ve 
insan görme sisteminin modellendiği çeşitli altyapılar geliştirilmiştir ( (Taboada, 1994); 
(Morrison & Green, 2003)). Geliştirilen bu altyapılar kullanılarak bir sonraki göz kay-
masının (veya hareketinin) nereye olacağı tahmin edilmeye çalışılmıştır (Barnes & Assel-
man, 1991). Göz izleme, gözün hareketlerini ve gözün odaklanma yerlerini tespit etmeye 
yarayan bir sistem olup göz izlemesi pasif ve aktif olarak yapılabilmektedir. Göz izleme-
nin pasif olarak nasıl yapıldığına ilişkin birçok çalışma yapılmakta olup davranış bilim-
leri, okuma ve pazarlama olmak üzere çeşitli alanlarda uygulanmaktadır (Almeida, Veloso, 
Roque, & Mealha, 2011). Davranış bilimciler, pilot veya kontrol odası operatörleri önemli 
görevlere bakarken, onları izleyebilmektedirler (Namahn., 2001).Okuma uzmanları, bir 
kişinin bir şeyler okurken üzerinde normal süreden fazla durdukları sözcükleri belirleye-
rek, okuma yardımı geliştirebilirler (Onursoy, 2010)Pazarlamacılar, satıcıların bir ürünü 
satın alırken en çok neye odaklandığı bularak ona göre pazarlama stratejisi belirleyebil-
mektedirler (Duchowski A. , 2007). Göz izleme aynı zamanda, aktif olarak göz hareketi 
ile bilgisayarı yönetmek için de kullanılır. Göz izlemenin aktif olarak kullanıldığı alan çe-
şitli olup bilgisayarı elleri ile kullanamayan engelli bireyler için geliştirilen ve göz ile kont-
rol edilebilen klavye ve fare (Duchowski A. , 2007)ve kazalar esnasında geçici ya da kalıcı 
olarak hareket ve konuşma kabiliyetini kaybetmiş kimseler için göz ile iletişim program-
ları (Duchowski A. , 2007)olmak üzere örnekler verilebilir. 

Göz izleme teknikleri ile ilgili literatür incelendiğinde sabitleme, sıçrama, bakış yönü ve il-
gili alan olarak adlandırılan birçok kavram ile karşılaşmaktayız (Poole, Ball, & & Phillips, 
2005). Birçok kavram olmasına rağmen en önemlisi sabitleme olarak bilinmekte olup gö-
zün belirli bölgedeki odaklanma sıklığı olarak tanımlanmaktadır. Göz izleme tekniklerinden 
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biri olan sabitleme ile öğrenciler cinsiyetlerine, başarı durumlarına veya sınıflarına göre 
farklı sınıflara ayrılarak elektronik kitap ile etkileşimleri incelenebilir. Dolayısıyla bu araş-
tırmanın amacı; göz izleme teknikleri ile elektronik içeriklerin öğrenciler üzerindeki etki-
lerinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin elektronik içerikler ile etkileşiminin 
incelenebilmesi aşağıda verilen sorulara yanıt aranmıştır. 

1. Elektronik içeriklerin öğrenci başarısı üzerinde bir etkisi var mıdır? Bu soruya yanıt ve-
rebilmek için öğrencilerin elektronik içerik ile etkileşiminden önce ve sonra içerik ile
bilgilerinde artış olup olmadıkları ölçülmüştür. Bu ölçme işleminin yapılabilmesi için
elektronik içeriklerden önce ve sonra olmak üzere testler uygulanmıştır.

2. Öğrencilerin elektronik içerikler ile etkileşiminde cinsiyet, başarı durumu ve eğitim
süresi gibi bireysel farklılıkların herhangi bir etkisi var mıdır? Bu soruya yanıt verebil-
mek için öğrencilerin elektronik içerikler ile etkileşimi cinsiyet (erkek & kadın), ba-
şarı (başarılı, orta & başarısız) ve eğitim süresi (1. Sınıf ve 2. Sınıf ) durumlarına göre
karşılaştırılmıştır.

3. Öğrenciler üzerinde elektronik içeriklerde yer alan bilgilendirme mesajlarının herhangi
bir etkisi var mıdır? Bu soruya yanıt verebilmek için öğrencilerin elektronik içerikler
ile etkileşimlerini yönlendirmek için elektronik içerikler üzerine bilgi mesajları konu-
larak öğrenciler yönlendirilmiştir. Bu bilgi mesajlarına öğrencilerin attıkları bakış sayı-
ları ve süreleri incelenmiştir.

4. Öğrenciler elektronik içerikler üzerinde yer alan ilgisiz alanlar üzerinde zaman harca-
makta mıdırlar? Bu soruya yanıt verebilmek için elektronik içerikler üzerindeki me-
tinler, başlıklar, kodlar, tablolar ve grafikler etiketlenerek öğrencilerin ilgisiz alanlara
attıkları bakış sayıları ve süreleri hesaplanmıştır.

Bu çalışma kapsamında hazırladığım soruların yanıtlanması durumunda ileride yapıla-
cak olan çalışmalarda öğrencilerin dijital içerikleri etkin ve verimli kullanabilmesi için ne-
ler yapılması gerektiği üzerine yapılacak olan çalışmalara yol gösterici olabilir. Benzer şe-
kilde bireysel farklılıkların eğitim ve öğretim sürecinin her aşamasında önemle üzerinde 
durulması gereken bir konudur. Bu çalışmamız aracılığı ile bireysel farklılıklar analiz edi-
leceği için ileride yapılacak olan çalışmalarda bireyselleştirilmiş öğrenme ortamları gelişti-
rilebilirler. Dijital içeriklerin geliştirilmesinde göz izleme yöntemleri ile daha net bulgular 
elde edilmesi mümkündür. Sabitleme, ilgili alan, tarama yolu gibi bilişsel süreçlerin analiz 

GÖZ İZLEME TEKNİKLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİLERİN ELEKTRONİK İÇERİKLER İLE 
ETKİLEŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI



CURRENT DEBATES IN EDUCATION
O. Nejat Akfırat, Donald F. Staub, Gürkan Yavaş

313

edilmesi için önemli bulgular sunan göz izleme teknikleri, elektronik içeriklerin tasarlan-
masında izlenilecek olan ilkelerinin daha doğru uygulanması açısından önem taşımakta-
dır. Bu nedenle dijital içeriklerin incelenmesini amaçlayan birçok çalışmada da göz izleme 
yönteminden faydalanılmaktadır ( (Mason, Tornatora, & & Pluchino, 2013); (Bayram & 
& Bayraktar, 2012); (Peng & Liu, 2011)). 

1. YÖNTEM

1.1. Çalışma Grubu

Literatürde yer alan çalışmalarda 5 kullanıcının test edilmesi ile kullanılabilirlik problem-
lerinin yaklaşık % 85 lik bir profilinin ortaya çıktığı ve bu sayının testin güvenilirliği için 
yeterli olduğu görülmüştür (Nielsen, 1993). Araştırmanın çalışma grubunu Harran Üni-
versitesi Siverek Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 26 ön-lisans öğrencisi oluş-
turmaktadır. Bu çalışma grubu 3 farklı grup olarak incelenmiştir. Bu gruplar sınıflara göre 
(12 kişi 1 sınıf & 14 kişi 2. sınıf ), cinsiyetlere göre (13 kadın & 13 erkek), başarı durum-
larına (10 başarılı, 7 orta & 9 başarısız) göre ayrılmıştır. Görüldüğü gibi her gruba düşe-
cek öğrenci sayısı eşit bir şekilde dağıtılmaya çalışılmıştır. Öğrenciler başarı durumlarına 
göre gruplandırılırken yıl sonu not ortalamaları kullanılmıştır. Yıl sonu notu ortalaması 
2,50 ve üzeri olan öğrenciler başarılı, 2,00 ile 2,50 arası olan öğrenciler orta ve 2,00 altı 
olan öğrenciler ise başarısız olarak sınıflandırılmıştır. 

1.2. Ölçütler

Göz izleme teknikleri ile öğrencilerin elektronik kitap ile etkileşiminin en güvenilir bir 
şekilde araştırılması için üç ölçüt oluşturulmuştur. Bunlar anlaşılırlık, yenilik ve çeşitlilik 
olarak adlandırılmıştır.

• Birinci ölçüt “anlaşılırlık” olarak belirlenmiş olup bu ölçütün sağlanabilmesi için seçi-
lecek elektronik kitabın anlaşılır olabilmesi için alan dışı olmaması gerekir. Bu çalışma
grubunu Harran Üniversitesi Siverek Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığında
öğrenim gören 26 öğrenci oluşturduğu için Bilgisayar Programcılığına yönelik bir içe-
rik seçilmesine özen gösterilmiştir.
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• İkinci ölçüt “yenilik” olarak belirlenmiş olup bu ölçütün sağlanabilmesi için seçilecek
olan elektronik içeriğin öğrencilerin müfredatlarından yer almayan yeni bir konu ol-
ması gerekmektedir. Bu ölçüt ile birlikte seçilerek çalışmamızın etkin olması da sağla-
nabilecektir.

• Üçüncü ölçüt ise “çeşitlilik” olarak belirlenmiş olup bu ölçütün sağlanabilmesi için,
seçilecek kitabın elektronik sürümünün resim, grafik, metin, vb. içeriklere sahip ola-
rak çeşitlilik katması gerekmektedir.

• Bu ölçütlerin sağlanabilmesi için mühendisler ve teknik uzmanların en çok kullandık-
ları programlama dillerinden biri olan “MATLAB ile Teknik Programlama” üzerine
yazılan elektronik kitap kullanılmıştır.

1.3. Ön Testler

Öğrencilerimizin e-kitap, alıştırma, vb. içerikler ile etkileşimlerini en iyi şekilde anlamak 
için elektronik içeriklerden önce yine elektronik ortamda ön test uygulanmış elektronik 
içerikteki çalışmasının bitiminden sonra yine elektronik ortamda son test uygulanmıştır. 
26 öğrenci öncelikle MATLAB ile Değişkenler üzerine herhangi bir bilgiye sahip olup ol-
madıklarını öğrenebilmek için her sayfada bir soru olmak üzere ön test olarak adlandırılan 
6 adet soruyu cevaplandırmaları istenmiştir. Tablo 1’de ön test içeresinde yer alan sorular 
ve yanıtları verilmiştir. Öğrencilerin ön teste yer alan sorulara, cevap seçeneklerine ve bil-
gilendirme mesajlarına ne kadar süre baktıkları ve kaç kere baktıklarını inceleyebilmek için 
ön testin her sayfasında yer alan sorular, doğru cevaplar, yanlış cevaplar ve bilgilendirme 
mesajları ilgili alan olarak kılavuzlandırılmıştır. Araştırmaya katılan 26 öğrencinin her il-
gili alan için toplam bakış sayısı, bakış süresi ve ortalama bakış süresi öğrencilerin cinsi-
yetlerine, başarı durumlarına ve sınıflarına göre ayrı ayrı analiz edilerek tablolaştırılmıştır.

1.4. İçerik

Öğrencilere ön test sorularından sonra MATLAB ile Teknik Programlama kitabının 7. Bö-
lümü olan değişkenler adlı konunun 15 sayfalık e-kitap ortamı üzerinde çalışmaları isten-
miştir. Öğrencilerin e-kitap içerisinde yer alan metinler içerisinde ilgi alanları oluşturul-
muştur. Bu ilgi alanlara başlık, düz metin, kalın yazı, italik yazı, renkli yazı, örnekler ve 
maddeler alanlarına ne kadar süre baktıkları ve kaç kere baktıklarını inceleyebilmek için 
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e-kitabın her sayfasında ilgili alan olarak kılavuzlandırılmıştır. Araştırmaya katılan 26 öğ-
rencinin her ilgili alan için toplam bakış sayısı, bakış süresi ve ortalama bakış süresi öğren-
cilerin cinsiyetlerine, başarı durumlarına ve sınıflarına göre ayrı ayrı analiz edilerek tablo-
laştırılmıştır. Şekil 1 de değişkenler konusunun 1. ve 2. Sayfası örnek olarak verilmiş olup 
2. sayfanın nasıl etiketlendiği gösterilmiştir. 

1.5. Son Testler

Öğrencilerin MATLAB Dili ile Programlama olarak adlandırılan e- kitabın içeriğine ça-
lışdıktan sonra bilgi düzeylerinin ne kadar değiştiğini gözlemlemek için son test adı veri-
len 6 sorudan oluşan bir test uygulanmıştır. Öğrencilerin son teste yer alan sorulara, cevap 
seçeneklerine ve bilgilendirme mesajlarına ne kadar süre baktıkları ve kaç kere baktıkla-
rını inceleyebilmek için son testin her sayfasında yer alan sorular, doğru cevaplar, yanlış 
cevaplar ve bilgilendirme mesajları ilgili alan olarak kılavuzlandırılmıştır. Araştırmaya ka-
tılan 26 öğrencinin her ilgili alan için toplam bakış sayısı, bakış süresi ve ortalama ba-
kış süresi öğrencilerin cinsiyetlerine, başarı durumlarına ve sınıflarına göre ayrı ayrı analiz 
edilerek tablolaştırılmıştır. Tablo 1’de son testte yer alan sorular ve yanıtları gösterilmiştir.

Tablo 1. Ön ve Son Test Soruları

Ön Test Soru ve Cevapları Son Test Soru ve Cevap
Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi MATLAB’da 
yanlış bir değişken tanımlanmasıdır? Doğru 
düşündüğünüz şıkkı işaretleyip diğer soruya geçiniz.

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi MATLAB’da 
yanlış bir değişken tanımlanmasıdır? Doğru 
düşündüğünüz şıkkı işaretleyip diğer soruya geçiniz.

a)  ogrenci_sayisi a)  adı
b)  ogrencisayisi b)  adi_soyadi
c)  sayi1 c)  ad63
d)  ogrencisayisi d)  ad

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi MATLAB’da doğru 
bir değişken tanımlamasıdır? Doğru düşündüğünüz 
şıkkı işaretleyip diğer soruya geçiniz.

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi MATLAB’da doğru 
bir değişken tanımlamasıdır? Doğru düşündüğünüz 
şıkkı işaretleyip diğer soruya geçiniz.

a)  tc-no a)  tc/no
b)  tc_no b)  tc_no
c)  kullanici.adi c)  tc.no
d)  tc*no d)  tcf*no
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Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi MATLAB’da doğru 
bir değişken atamasıdır? Doğru düşündüğünüz şıkkı 
işaretleyip diğer soruya geçiniz.

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi MATLAB’da doğru 
bir değişken atamasıdır? Doğru düşündüğünüz şıkkı 
işaretleyip diğer soruya geçiniz.

a) ogrenci_sayi = 12; a) sayi = 12;
b) 12 = ogrenci_sayi; b) rasyonel_sayı = 12;
c) 12 = ogrenci_sayi c) 12 = sayi;
d) ogrenci_Sayi = 12 d) sayi = 12

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi MATLAB’da doğru 
bir değişken tanımlamasıdır? Doğru düşündüğünüz 
şıkkı işaretleyip diğer soruya geçiniz.

>> A = 5; B = 6; exist A
Soru 4. Yukarıdaki MATLAB kodununu çıktısı
nedir? Doğru düşündüğünüz şıkkı işaretleyip diğer
soruya geçiniz.

a) kullanıcı adi a) 0
b) haber_no b) 1
c) yer adi c) 5
d) bilinmeyen numara d) 6
>> egitim_ucreti = 100;
>> disp(eğitim_ucreti)
Soru 5. Yukarıdaki MATLAB kodunun çıktısı
nedir? Doğru düşündüğünüz şıkkı işaretleyip diğer
soruya geçiniz.

>> A = 13; B = 20; C = 100; D = 92.98; who

Soru 5. Yukarıdaki MATLAB kodununu çıktısı 
nedir? Doğru düşündüğünüz şıkkı işaretleyip diğer 
soruya geçiniz.

a) egitim ucreti a) A B C D
b) disp b) 13 20 100 92.98
c) 100 c) 13 20 100 02
d) egitim_ucreti = 100 d) D C B A

Soru 6. MATLAB’da who komutu ne işe yarar? 
Doğru düşündüğünüz şıkkı işaretleyip diğer soruya 
geçiniz.

Soru 6. MATLAB küçük-büyük harf duyarlılığına 
sahip midir?

a) Geçerli değişkenlerin sadece adlarını listelemek
için kullanılır.

a) Doğru

b) Tüm değişkenleri silmek için kullanılır. b) Yanlış
c) MATLAB içerisinde kullanılan herhangi
bir değişken adının durumunu öğrenmek için
kullanılır.

c) İstisnalar Hariç Doğru

d) Tüm değişkenleri seçmek için kullanılır. d) İstisnalar Hariç Yanlış
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Şekil 1. MATLAB ile Değişkenler İçeriğinin Etiketlenmesi

1.6. Yazılım ve Donanım

Göz ve fare hareketlerini kayıt altına almak ve çözümlemek için günümüzde ticari ve açık 
kaynak olarak dağıtımı yapılan çeşitli yazılımlar biri olan OGAMA yazılımı seçilmiştir. 
OGAMA yazılımı ile her bir bakışın verisi kayıt altına alınmıştır. Bu çalışmayı yaparken ay-
rıntılar üzerinde durmak istediğimiz için her bir bakışın 129 milisaniyesini bir bakış olarak 
kabul edilmiştir. OGAMA yazılımı ile birlikte The Eye Tirbe aygıtı kullanılarak katılımcı-
nın ekranın hangi bölgelerinde gözün odaklandığı, gözün bekleme süresi, gözün odaklanma 
sırası gözün odaklanma miktarı, gözün izlediği yolu gibi bilgiler kayıt altına alınmıştır. 

1.7. Verilerin Analizi

Öğrencilerin elektronik içerik üzerinde yer alan herhangi bir noktaya attıkları bakış sayı-
ları ve süreleri kaydedilmiştir. 26 öğrenciden elektronik içerik üzerine baktıkları bakış sa-
yıları 31171 adet olarak hesaplanmış olup her bir bakış süresi 129 mili saniye ile 19951 
mili saniye bakış arasında değişmektedir. Öğrencilerin elektronik içerikler ile etkileşimi ön-
test soruları, elektronik içerik ve son-test soruları olmak üzere üç aşamaya ayrılarak ince-
lenmiştir. Birinci aşamada öğrencilerin ön-test sorularını yanıtlarken, ikinci aşamada elekt-
ronik içeriklere çalışırken ve üçüncü aşamada son-test sorularını yanıtlarken etkileşimleri 
analiz edilmiştir. El edilen verileri araştırmacılar tarafından Mathworks tarafından üreti-
len MATLAB ve IBM tarafından üretilen SPSS programının deneme sürümü ile birlikte 
karşılıklı olarak analiz edilmiştir. 
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2. BULGULAR

Elektronik içerikler kapsamında hazırlanan dijital testlerin (ön test, son test) ve e- kita-
bın içeriğinin göz izleme bulguları ile ilgili verilerin analiz edilmesiyle elde edilen bulgular 
yer almaktadır. Dijital içeriklerin her bir bakışını veri tabanında tuttuğumuz için toplam 
31741 kayıtımız mevcuttur. Bu sebeple Erkek ve bayan öğrenciler ile bilgisayar program-
cılığı 1. ve 2. sınıf öğrencileri arasında anlamlı farklılık olup olmadığını bulmak için ba-
ğımsız örnekleme t-testi kullanılmıştır. Başarı durumlarına göre olan grubumuzda, başa-
rılı, orta ve başarısız öğrenciler arasında anlamlı farklılıkları ortaya çıkarabilmek için ise 
tek yönlü ANOVA t-testi sonuçları analiz edilmiştir. Bu 3 parametrenin hangisinden daha 
fazla etkilendiğini analiz yapmak için ise gruplara ayırmak için Scheffe testi uygulanmıştır.

2.1. Cinsiyetlere Göre Karşılaştırmalı Bulgular

Erkek ve bayan öğrencilerden elde edilen bulgular arasında anlamlı bir fark olup olmadı-
ğının ortaya çıkarılması her zaman tartışmalı bir konu olmuştur. Avrupa Komisyonunun 
2009 yılında yaptığı bir araştırmaya göre son zamanlarda yapılan uluslararası değerlen-
dirme çalışmalarının hepsi okuma alanında kızların erkeklerden daha başarılı olduğunu 
gösterirken matematik alanında ise erkeklerin başarılı olduğunu işaret etmektedir. Tablo 
2, 3 ve 4’de erkek ve bayan öğrencilerin ön test, içerik ve son-test sonuçları gösterilmek-
tedir. Her tabloda erkek ve bayanların bakış sayısı, bakış süresi ve ortalama bakış süreleri 
yer almaktadır. Ek olarak, erkek ve bayan öğrenciler arasında anlamlı farklılık olup olma-
dığını bulmak için bağımsız-örnekleme t-testi kullanılmıştır.

2.1.1. Ön Test Sonuçları

Tablo 2’de cinsiyete göre ön-test sonuçları yer almaktadır. Ön test sorularına verilen doğru 
sayısına göre ortalama başarı yüzdesi, erkek ve bayan öğrencilerin toplam bakış sayısı, top-
lam bakış süresi ve ortalama bakış süreleri Tablo 2’de yer almaktadır. Tablo’2 görüldüğü 
gibi bayanlar ön test sorularının %49’una doğru cevap verirken erkekler için bu oran yüzde 
%55 olarak hesaplanmıştır. Bundan önceki bazı çalışmalarda değişik konularda cinsiyet ile 
bireylerin farklı ölçme ve değerlendirme teknikleriyle ölçülen başarıları arasındaki ilişki in-
celenmiştir (Bolger ve Kellaghan,1990; Breland, Danos, Kahn, Kubota, & Sudlow, 1991; 
Mazzoe, Schmitt, & Bleistein, 1992; Zhang ve Manon, 2000). Bu çalışmalarda elde edi-
len bulgular genel olarak çoktan seçmeli testlerde erkek öğrencilerin, açık uçlu testlerde 
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ise kız öğrencilerin daha başarılı olduğunu göstermektedir. Elde ettiğimiz bulgularla örtüş-
mektedir. Bayanların toplam bakış sayısı 2199 iken erkeklerde bu değer 2073 olmuştur. 
. Bu sonuç, Lawrance (1993) ve Bridgeman, Cline ve Hessinger (2004)’ın elde ettikleri 
bulgular ile tutarlılık göstermektedir. Bu araştırmacılar, standart başarı testleri ile testlerde 
harcanan süreler arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler elde etmişlerdir.

Tablo 2. Cinsiyete Göre Ön-Test (ÖT) Sonuçları

Te
st

Ort. Başarı 
(%) Bakış Sayısı Bakış Süresi (ms) Ortalama Süre (ms) t p

K E K E K E K E
ÖT1 62 77 393 373 109479 100629 278,57 269,78 0,448 0,654
ÖT2 62 54 283 296 87693 90113 309,87 304,44 0,253 0,801
ÖT3 92 62 375 342 101129 84920 269,68 248,30 1,473 0,141
ÖT4 39 62 244 261 78048 67905 319,87 260,17 1,932 0,054
ÖT5 31 46 383 427 123820 116833 323,29 273,61 2,051 0,041
ÖT6 08 31 521 374 173568 91331 333,14 244,20 3,753 0,000
TÖ 49 55 2199 2073 673737 551731 306,38 266,15 4,295 0,000

2.1.2. İçerik Sonuçları

Tablo 3’de cinsiyete göre içerik sonuçları yani erkek ve bayan katılımcıların her sayfaya 
attıkları bakış sayısı, bakış süresi ve ortalama bakış süresi yer almaktadır. Tablo 3’de gö-
rüldüğü gibi erkeklerin ortalama bakış süreleri elektronik içeriklerin çoğunda bayanlara 
göre daha azdır. 

Bu göstermektedir ki erkeklerin odaklanma süreleri bayanlara göre daha azdır. Erkeklerin 
bayanlara göre odaklanma süreleri daha az olsa bile S8, S9, S11, S12, S13 ve S15 olarak 
adlandırılan elektronik içeriklerde bu durum gözlenmemektedir. Bu farklılık göstermek-
tedir ki bayanların ortalama bakış süreleri erkeklerin ortalama bakış sürelerine göre daha 
fazla olmasına rağmen içerik sayısı artıkça bu fark gittikçe azalmaktadır. Erkek ve bayan 
öğrencilerin arasında ortalama bakış süreleri açısından anlamlı farklılık olup olmadığını 
bulmak için bağımsız örnekleme t-testi analizi yapılmıştır. Genel olarak bakıldığında ise 
erkek ve bayanlarda (t=0,948, df = 24, p = 0,343) anlamlı bir fark olmadığını ortaya çı-
karmıştır. Daha önce ilköğretim ve üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bazı araştırma-
larda (Avcıoğlu, 2000: 10-17; Küçük, 1998: 129; Akçamete, 1989: 735-754) olduğu gibi, 
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bu araştırmada da lise öğrencilerinin okuma becerilerinde cinsiyetlerine göre anlamlı bir 
fark bulunamamıştır. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre okuma ilgilerinde farklılık oluşabil-
mekte (Bamberger, 1990: 24-25; Dökmen, 1994: 33) fakat okumadaki başarıları bakı-
mından anlamlı bir fark oluşmamaktadır. Tablo 3’de gösterildiği gibi S2 ve S8 olarak ad-
landırılan elektronik içeriklerde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Bunun sebebi Örneğin, 
Ö5 olarak adlandırılan elektronik içerikte öğrencilerin ön bilgisi ölçülmekte olup t-test so-
nuçları göstermektedir ki erkek ve bayan (t=2,051, df = 24, p = 0,041) aralarında anlamlı 
farklılıklar göze çarpmıştır. Bu farklılıkların sebebinin Ö5 ve Ö6 sorularının diğer soru-
lara göre daha zor olması K2 nin kitabın ilk sayfasının olması ve K8 in ise örneklerin en 
fazla olması öğrencilerin cinsiyet açısından anlamlı farklılıkların doğmasına sebep olmuştur. 

Tablo 3. Cinsiyete Göre İçerik Sonuçları

Te
st Bakış Sayısı Bakış Süresi (ms) Ortalama Süre (ms)

t p
K E K E K E

S1 444 464 121107 131569 272,76 283,55 -0,592 0,554
S2 1025 1106 254945 259792 248,73 234,89 2,263 0,024
S3 1100 1254 301754 332270 274,32 264,97 1,002 0,316
S4 1094 1061 294703 280104 269,38 264,00 0,429 0,668
S5 877 987 248298 247465 283,12 250,72 1,431 0,152
S6 892 929 234727 239271 263,15 257,56 0,621 0,534
S7 648 778 167867 196457 259,05 252,52 0,647 0,518
S8 425 450 107191 131367 252,21 291,93 -2,957 0,003
S9 511 561 124376 150204 243,40 267,74 -1,574 0,116
S10 788 913 211605 230622 268,53 252,60 1,449 0,148
S11 759 894 192345 231346 253,42 258,78 -0,538 0,591
S12 1129 1256 291455 331992 258,15 264,32 -0,805 0,421
S13 759 996 192249 253213 253,29 254,23 -0,110 0,913
S14 699 941 190544 249151 272,60 264,77 0,615 0,539
S15 561 606 143512 162145 255,81 267,57 -0,732 0,464
TK 11711 13196 3076678 3426968 262,72 259,70 0,948 0,343

2.1.3. Son-Test Sonuçları

Tablo 4’de cinsiyete göre son-test sonuçları yer almaktadır. Son test sorularına verilen doğru 
sayısına göre ortalama başarı yüzdesi, erkek ve bayan öğrencilerin toplam bakış sayısı, toplam 
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bakış süresi ve ortalama bakış süreleri Tablo 4’de yer almaktadır. Gösterildiği gibi bayanlar 
son test sorularının % 60’ına doğru cevap verirken erkekler için bu oran yüzde %64 ola-
rak hesaplanmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin konu ile ilgili herhangi bir bilgiye sahip 
olmadığını varsaydığımızı düşündüğümüzde elektronik içerikle çalışan öğrencilerin bilgi-
lerinde artış meydana gelmiştir. Öğrencilerin elektronik kitapla etkileşimlerinin son aşa-
masına göre bayanların toplam bakış sayısı 1095 iken erkeklerde bu değer 1467 olmuştur. 
Buda göstermektedir ki erkeklerin bakış sayıları çoğunlukla bayanlara göre daha fazla iken 
bu oran ortalama süreler için geçerli değildir. Buda bayanların elektronik içerikleri okuma 
aşamasında daha çok odaklandıklarını göstermektedir. Fakat, bu bulguya rağmen erkek-
lerin başarı oranı daha fazladır. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre okuma ilgilerinde farklılık 
oluşabilmekte (Bamberger, 1990: 24-25; Dökmen, 1994: 33) fakat okumadaki başarıları 
bakımından anlamlı bir fark oluşmamaktadır. Ek olarak, Tablo 2 ve 4 karşılaştırıldığı za-
man görüldüğü gibi öğrencilerin içerikle ilgili ön bilgisinin ölçüldüğü Ön Testler için or-
talama bakış süreleri ve son bilgisinin ölçüldüğü Son Testler için ortalama bakış süreleri 
ders içeriğinin öğrenilmesinden sonra artığı gözlemlenmiştir.

Tablo 4. Cinsiyete Göre Son-Test (ÖT) Sonuçları

Te
st

Ort. Başarı (%) Bakış Sayısı Bakış Süresi (ms) Ortalama Süre 
(ms) t p

K E K E K E K E
ST1 54 62 237 297 111165 108518 469,05 365,38 1,216 0,225
ST2 85 100 161 153 55914 57044 347,29 372,84 -0,563 0,574
ST3 23 31 155 313 48260 93249 311,35 297,92 0,427 0,669
ST4 77 54 171 265 68454 96054 400,32 362,47 0,725 0,469
ST5 46 54 243 223 73826 65714 303,81 294,68 0,374 0,708
ST6 77 85 128 216 33514 54990 261,83 254,58 0,244 0,807
TS 60 64 1095 1467 391133 475659 357,20 324,18 1,441 0,150

2.2. Sınıflara Göre Karşılaştırmalı Bulgular

Bilgisayar 1.sınıf öğrencileriyle Bilgisayar 2. Sınıf öğrencilerinden elde edilen bulgular ara-
sında anlamlı bir fark olup olmadığını incelemek için bağımsız-örnekleme t-testi kulla-
nılmıştır. Tablo 5, 6 ve 7’de 1. Sınıf ve 2. sınıf öğrencilerin ön test, içerik ve son-test so-
nuçları gösterilmektedir. 
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2.2.1. Ön Test Sonuçları

Tablo 5’de sınıflara göre ön-test sonuçları yer almaktadır. Ön test sorularına verilen doğru 
sayısına göre ortalama başarı yüzdesi1. Sınıf ve 2. sınıf öğrencilerin toplam bakış sayısı, 
toplam bakış süresi ve ortalama bakış süreleri Tablo 5’de yer almaktadır. Tablo 5’de görül-
düğü gibi 1. Sınıf öğrencilerinin ön test sorularının %51’una doğru cevap verirken 2. Sı-
nıf öğrencilerini için bu oran yüzde %52 olarak hesaplanmıştır. Bu oran benzer gibi gö-
rünse de bakış sayıları incelendiğinde 1. Sınıf öğrencilerin toplam bakış sayısı 2336 iken 
2. Sınıf öğrencilerinde bu değer 1936 olmuştur. 1. Sınıf öğrencilerinde daha önceden bir
deneyim ve bilgilerinin daha az olması 2. Sınıf öğrencilerinin daha deneyimli oldukları
kabul edildiği için deneyimli kullanıcılar bilgiyi daha hızlı işlediğine göre görsel bir nesne
üzerindeki odaklanma sürelerinin de daha kısa olması beklenen bir durumdur (Gegen-
furtner ve diğ., 2011).

2.2.2. İçerik Sonuçları

Tablo 6’da sınıflara göre içerik sonuçları yani 1. sınıf ve 2. sınıf katılımcıların her sayfaya 
attıkları bakış sayısı, bakış süresi ve ortalama bakış süresi yer almaktadır. Tablo 6 da gö-
rüldüğü gibi Bilgisayar 1.sınıf öğrencilerinin ortalama bakış süreleri elektronik içeriklerin 
tamamında Bilgisayar 2. Sınıf öğrencilerine göre daha fazladır. Bu göstermektedir ki Bil-
gisayar 1 . sınıf öğrencileri odaklanma süreleri bilgisayar 2. Sınıfa göre göre daha fazladır. 
Bu farklılık 1. Sınıf öğrencilerinin elektronik içeriği daha kapsamlı bir şekilde öğrenmeyi 
amaçladıkları varsayılmaktadır. 2. Sınıf öğrencilerinde ise önceden öğrendikleri dersler ile 
bütünleştirip derinlemesine incelemeden geçtikleri düşünülmektedir. bireyler bilgi işleme 
sürecinde seçici davranmaktadır. Deneyimli kullanıcılar bilgi işleme sürecinde ilgisiz bil-
gileri daha çabuk belirleyip eleyerek görev ile ilişkili bilgiye daha rahat odaklanmaktadır. 
Law ve diğ. (2004) acemi bireylerin dışsal uyaranlar tarafından daha fazla etkilendiğini 
ortaya koymuştur.

GÖZ İZLEME TEKNİKLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİLERİN ELEKTRONİK İÇERİKLER İLE 
ETKİLEŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI
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Tablo 5. Sınıflara Göre Ön-Test (ÖT) Sonuçları

Te
st Ort. Başarı (%) Bakış Sayısı Bakış Süresi (ms) Ortalama Süre (ms)

t p
Bil1 Bil2 Bil1 Bil2 Bil1 Bil2 Bil1 Bil2

ÖT1 83 57 393 373 112805 97303 287,03 260,87 1,335 0,182
ÖT2 41 71 288 291 94457 83349 327,98 286,42 1,939 0,053
ÖT3 75 78 412 305 108440 77609 263,20 254,46 0,596 0,551
ÖT4 41 57 272 233 82305 63648 302,59 273,17 0,972 0,331
ÖT5 33 42 467 343 159767 80886 342,11 235,82 5,051 0,000
ÖT6 33 7 504 391 175618 89281 348,45 228,34 5,060 0,000
TÖ 51 52 2336 1936 733392 492076 313,95 254,17 6,615 0,000

2.2.3. Son-Test Sonuçları

Tablo 6’da sınıflara göre son-test sonuçları yer almaktadır. Son test sorularına verilen doğru 
sayısına göre ortalama başarı yüzdesi, erkek ve bayan öğrencilerin toplam bakış sayısı, top-
lam bakış süresi ve ortalama bakış süreleri Tablo 6’da yer almaktadır. Tablo 7’de görül-
düğü gibi 1. Sınıf öğrencilerin son test sorularının % 62’sine doğru cevap verirken 2. Sınıf 
öğrencileri için bu oran yüzde %61 olarak hesaplanmıştır. Çalışmaya katılan öğrencile-
rin konu ile ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadığını varsaydığımızı düşündüğümüzde 
elektronik içerikle çalışan öğrencilerin bilgilerinde artış meydana gelmiştir. Öğrencilerin 
elektronik kitapla etkileşimlerinin son aşamasına göre 1. Sınıf öğrencilerinin toplam ba-
kış sayısı 1219 iken 2. Sınıf öğrencilerinde bu değer 1343 olmuştur. 1. Sınıf öğrencilerin 
bakış sayıları 21. Sınıflar dan az olmasına rağmen ortalama süreler için geçerli değildir. 
Buda 1. sınıfların elektronik içerikleri okuma aşamasında daha çok odaklandıklarını gös-
termektedir. Bu durum cinsiyet durumuna göre bir anlam yüklemese de sınıflar için bir 
anlam yüklemektedir. Bu durum 1. Sınıf öğrencilerinin e kitabı okuduklarında ayrıntılar 
üzerinde durmasının verimini aldığını göstermektedir. 1. Sınıf ve 2. Sınıf öğrencilerin ara-
sında ortalama bakış süreleri açısından anlamlı farklılık olup olmadığın bulmak için ba-
ğımsız örnekleme t-testi analizi yapılmıştır.
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Tablo 6. Sınıflara Göre İçerik Sonuçları

Te
st Bakış Sayısı Bakış Süresi (ms) Ortalama Süre (ms)

t p
Bil1 Bil2 Bil1 Bil2 Bil1 Bil2

S1 493 415 152570 100106 309,47 241,22 3,947 0,000
S2 1106 1025 277538 237199 250,94 231,41 3,256 0,001
S3 1144 1210 330244 303780 288,67 251,06 4,023 0,000
S4 1069 1086 308657 266150 288,73 245,07 3,469 0,001
S5 967 897 261364 234399 270,28 261,31 0,397 0,692
S6 917 904 249349 224649 271,92 248,51 2,615 0,009
S7 646 780 168802 195522 261,30 250,67 1,052 0,293
S8 452 423 132912 105646 294,05 249,75 3,324 0,001
S9 493 579 136563 138017 277,00 238,37 2,389 0,017
S10 828 873 227173 215054 274,36 246,34 2,542 0,011
S11 782 871 206765 216926 264,41 249,05 1,545 0,123
S12 1107 1278 310907 312540 280,86 244,55 4,712 0,000
S13 868 887 1134614 212919 1307,16 240,04 3,288 0,001
S14 871 769 249857 189838 286,86 246,86 3,292 0,001
S15 556 611 161158 144499 289,85 236,50 3,212 0,001
TK 12299 12608 4308473 3097244 350,31 245,66 9,861 0,000

Tablo 5,6 ve 7’de gösterildiği gibi Ö5, Ö6, K1-4, K6, K8-15, S1-3, S5-6 olarak adlandı-
rılan elektronik içerikle de anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Örneğin, K6 olarak adlandı-
rılan elektronik içerikte öğrencilerin bilgiyi öğrenmeleri ölçülmekte olup t-test sonuçları 
göstermektedir ki 1. Sınıf ve 2. sınıf (t=2,615, df = 1583, p = 0,009) aralarında anlamlı 
farklılıklar göze çarpmıştır. Elektronik içeriğin başında anlamlı bir fark yokken soruların 
zorlanmasıyla (Ö5,Ö6) farklılıkların başlanması başlamıştır. Elektronik Kitabın neredeyse 
tamamında anlamlı bir farkın oluşması öğrencilerin sınıflara göre farklı öğrenme stillerinin 
olduğu görülmektedir ve beraberinde bilgi öğrenildikten sonar son testinde neredeyse tama-
mında odaklanmalarının arasından anlamlı fark oluşması sorular üzerinde odaklandıkları 
noktayı da değiştirmektedir. Diğer yandan e–kitaba 2. Sınıf öğrencileri toplam 3097244 
mili saniye bakarken 1. Sınıf öğrencileri 4308473 mili saniye bakmıştır. Zimmerman ve 
Martinez Pons (1990) yaptıkları çalışmada, farklı sınıf düzeylerine devam eden öğrenci-
lerde öz düzenleme ve biliş üstü becerilerinde anlamlı farkların oluştuğunu söylemişlerdir.

GÖZ İZLEME TEKNİKLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİLERİN ELEKTRONİK İÇERİKLER İLE 
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2.3. Başarı Durumlarına Göre Karşılaştırmalı Bulgular

Başarı durumlarına göre 3 değişken(Başarılı-Başarısız-Orta) bulunan öğrencilerin arasında 
ortalama bakış süreleri açısından anlamlı farklılık olup olmadığın bulmak için tek faktörlü 
varyans analizi yapılmıştır.. Tablo 8, 9 ve 11’de öğrencilerin ön test, içerik ve son-test so-
nuçları gösterilmektedir. Bu 3 parametrenin hangisinden daha fazla etkilendiğini analiz 
yapmak için ise gruplara ayırmak için Scheffe testi uygulanmıştır

2.3.1. Ön Test Sonuçları

Tablo 8’de sınıflara göre ön-test sonuçları yer almaktadır. Ön test sorularına verilen doğru 
sayısına göre ortalama başarı yüzdesi başarılı, başarısız ve orta dereceli öğrencilerin top-
lam bakış sayısı, toplam bakış süresi ve ortalama bakış süreleri Tablo 8’de yer almaktadır. 
Tablo’8 Görüldüğü gibi başarılı öğrencilerin ön test sorularının %60’ına doğru cevap ve-
rirken başarısız öğrencilerini için bu oran yüzde %33 olarak hesaplanmıştır. Orta dereceli 
öğrencilerde ise %63 olarak hesaplanmıştır. Orta dereceli öğrencilerinin en başarılı olma-
sının sebebi ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde testimiz de 2 sorunun cevabının “a” seçe-
neği olmasıdır. Orta dereceli öğrenciler cevabı üzerinde yorum yapamadıkları esnada “a 
” seçeneğine gittikleri tespit edilmiştir. Örnek olarak 6. Ön test sorusu diğer 2 gruba zor 
geldiği tablo 8 de görülmektedir. Oysa orta dereceli grubun hemen hemen yarısı doğru 
cevaplaması cevap seçeneğinin “a” olmasından kaynaklı olduğu söylenebilir. 

Tablo 7. Sınıflara Göre Son-Test (ÖT) Sonuçları

Te
st

Ort. Başarı (%) Bakış Sayısı Bakış Süresi (ms) Ortalama Süre 
(ms) t p

Bil1 Bil2 Bil1 Bil2 Bil1 Bil2 Bil1 Bil2
ST1 75 43 227 307 127125 92558 560,02 301,49 2,915 0,004
ST2 92 93 161 153 68434 44524 425,06 291,01 3,046 0,003
ST3 17 35 248 220 84851 56658 342,14 257,54 2,963 0,003
ST4 58 72 195 241 84730 79778 434,51 331,03 1,898 0,059
ST5 50 50 206 260 71529 68011 347,23 261,58 3,264 0,001
ST6 83 78 182 162 54105 34399 297,28 212,34 3,145 0,002
TS 62 61 1219 1343 490774 375928 402,60 279,92 5,711 0,000
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2.3.2. İçerik Sonuçları

Tablo 9’ da gösterildiği gibi Ö3, Ö5, Ö6, K1-13, K15, S3, S5, S6 olarak adlandırılan 
elektronik içerikle de anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Örneğin, S3 olarak adlandırılan 
elektronik içerikte öğrencilerin son bilgileri ölçülmekte olup tek faktörlü varyans sonuç-
ları göstermektedir ki başarılı, başarısız ve orta dereceli öğrenciler (f=7631, df = 2, p = 
0,001) aralarında anlamlı farklılıklar göze çarpmıştır. Bu 3 parametrenin hangisinden daha 
fazla etkilendiğini analiz yapmak için ise gruplara ayırmak için Scheffe testi uygulanmıştır.

Tablo 8. Başarı Durumlarına Göre Ön-Test (ÖT) Sonuçları

Te
st Ort.Başarı (%) Bakış Sayısı Bakış Süresi (ms) Ortalama Süre (ms)

f p
B Bz Ort B Bz Ort B Bz Ort B Bz Ort

Ö1 70 44 100 297 257 212 76735 76432 56941 258,37 297,40 268,59 1,493 0,225
Ö2 80 22 71 193 246 140 63311 75929 38566 328,04 308,65 275,47 1,691 0,185
Ö3 90 66 71 235 211 271 56252 62941 66856 239,37 298,30 246,70 6,144 0,002
Ö4 70 22 57 180 163 162 48465 53633 43855 269,25 329,04 270,71 1,683 0,187
Ö5 40 33 42 320 259 231 84133 99097 57423 262,92 382,61 248,58 12,656 0,000
Ö6 10 11 42 311 322 262 79472 125872 59555 255,54 390,91 227,31 15,175 0,000
TÖ 60 33 63 1536 1458 1278 408368 493904 323196 265,86 338,75 252,89 6,473 0,00

S3 örnek gösterimi için Scheffe sonuçları incelendiğini zaman asıl anlamlı farkın başarısız 
gruptan kaynaklandığı belirlenmiştir. Buda gösteriyor ki başarı grup ile orta grubun ben-
zer davranış göstermesi daha belirgin iken başarısız grubun kendine has bir metotla hem 
ders çalışması ya da derse ilgisinin az olmasından kaynaklı farklı noktalara daha fazla yo-
ğunlaşıp ilgisinin olması gereken yere ise yoğunlaşmadığı belirlenmiştir. 

2.3.3. Son-Test Sonuçları

Tablo 10’de başarı durumlarına göre son-test sonuçları yer almaktadır. Son test sorularına 
verilen doğru sayısına göre ortalama başarı yüzdesi, öğrencilerin toplam bakış sayısı, top-
lam bakış süresi ve ortalama bakış süreleri Tablo 10’de yer almaktadır. Tablo’10 Görüldüğü 
gibi başarılı öğrencilerin ön test sorularının %71’ına doğru cevap verirken başarısız öğren-
cilerini için bu oran yüzde %49 olarak hesaplanmıştır. Orta dereceli öğrencilerde ise %64 
olarak hesaplanmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin konu ile ilgili herhangi bir bilgiye 
sahip olmadığını varsaydığımızı düşündüğümüzde elektronik içerikle çalışan öğrencilerin 
bilgilerinde artış meydana gelmiştir. Ancak başarılı gurubun en fazla başarı göstermiştir. 

GÖZ İZLEME TEKNİKLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİLERİN ELEKTRONİK İÇERİKLER İLE 
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Bu durum Yeşilova (2013) teki çalışmasının bulgularına benzerdir. problem çözme bece-
risini etkileyen faktörler incelemiştir. Matematik başarı seviyesi üst düzey olan öğrencilerin 
problem çözmede daha başarılı oldukları saptanmıştır. Ayrıca problem çözme esnasında 
öğrencilerin geliştirdikleri tutumlar gözlemlenmiştir. Üst düzey 16 matematik başarısına 
sahip öğrencilerin problem çözmede zorlansalar dahi pes etmedikleri ve azimle çözmek 
için çaba sarf ettikleri belirtilmiştir.

Tablo 9. Başarı Durumlarına Göre İçerik Sonuçları

Te
st Bakış Sayısı Bakış Süresi (ms) Ortalama Süre (ms) f p

B Bz Ort B Bz Ort B Bz Ort
S1 336 228 344 80083 66445 106148 238,34 291,43 308,57 5,977 0,003
S2 769 443 919 172021 119674 223042 223,69 270,14 242,70 15,869 0,000
S3 854 460 1040 211565 146201 276258 247,73 317,83 265,63 14,808 0,000
S4 858 434 863 215952 141700 217155 251,69 326,50 251,63 11,551 0,000
S5 680 393 791 164986 129840 200937 242,63 330,38 254,03 4,457 0,012
S6 687 361 773 165836 112300 195862 241,39 311,08 253,38 16,772 0,000
S7 552 268 606 134655 79960 149709 243,94 298,36 247,04 8,530 0,000
S8 340 168 367 84180 53807 100571 247,59 320,28 274,04 7,464 0,001
S9 370 234 468 85932 77017 111631 232,25 329,13 238,53 12,792 0,000
S10 649 241 811 152133 87093 203001 234,41 361,38 250,31 30,069 0,000
S11 666 224 763 158567 78645 186479 238,09 351,09 244,40 29,753 0,000
S12 905 370 1110 222189 107471 293787 245,51 290,46 264,67 7,961 0,000
S13 739 265 751 177570 982662 187301 240,28 3708,16 249,40 13,221 0,000
S14 678 197 765 173412 69731 196552 255,77 353,96 256,93 12,909 0,000
S15 492 175 500 119018 63138 123501 241,91 360,79 247,00 13,755 0,000
TK 9575 4461 10871 2318099 2315684 2771934 242,10 519,10 254,98

Tablo 10. Başarı Durumlarına Göre Son-Test (ÖT) Sonuçları

Te
st Ort. Başarı (%) Bakış Sayısı Bakış Süresi (ms) Ortalama Süre (ms)

f p
B Bz Ort B Bz Ort B Bz Ort B Bz Ort

S1 50 55 71 201 116 217 71468 71238 76977 355,56 614,12 354,73 3,862 0,22

S2 100 77 100 97 90 127 33319 40638 39001 343,49 451,53 307,09 3,589 0,22

S3 30 33 14 145 121 202 38120 48218 55171 262,90 398,50 273,12 7,631 0,001

S4 90 44 57 139 152 145 46692 70181 47635 335,91 461,72 328,52 2,970 0,052

S5 70 22 57 188 127 151 46933 47670 44937 249,64 375,35 297,60 8,971 0,000

S6 90 66 85 151 74 119 34244 25443 28817 226,78 343,82 242,16 5,228 0,006

TS 71 49 64 921 680 961 270776 303388 292538 294,00 446,16 304,41
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3. Sonuçlar

Göz izleme bulgularımızda elde ettiğimiz sonuçların ilki sorunun zorluğuna göre seçe-
neklere odaklanmanın yada soruya odaklanmanın sorunun zorluk derecesiyle ilişkilendi-
rilebileceği belirlenmiştir. Belirlediğimiz diğer bir sonuç öğrencilerin soruda zorlandıkları 
esnada doğrudan ilk seçeneğe gitmesiyle beraber soru kolay olduğu esnada ise diğer seçe-
nekleri incelemeden doğrudan cevaplayacakları seçeneğe yoğunlaştıkları gözlemlenmiştir. 
Glaholt & Reingold, (2011) ve Shimojo (2003) yaptıkları çalışmalarda öğrencilerin işa-
retleyeceği seçeneklere daha fazla yoğunlaştıklarını diğer seçeneklere daha az yoğunlaştık-
larını açıklamışlardır. Bu da daha fazla hata yapmalarına sebep olmaktadır. Araştırmanın 
göz izlemedeki bakış (odaklanma) sayısı, dağılımı ve ısı haritası bulgularından bayanların 
daha fazla göz taramasında bulunduğu, odaklanma dağılımlarının sayfanın geneline daha 
fazla oranda yayıldığı söylenebilir. Schiessl ve ark. (Schiessl, 2003)çalışmasında ki bulgu-
larla benzerlik göstermektedir. Bilgi mesajlarının her sayfada olmasının bir önemi olma-
dığı çalışma da görülmüştür. Başlarda fazlaca odaklanılırken sonlara doğru artık o bilgi 
mesajını bakılmadığı görülmektedir. Bu sebeple bilgi mesajlarının her sayfada olmasının 
bir önemi yoktur.Dijital kitaplarda dikkat çekici unsurlara yer verilmesinin ilgisinin de-
vam etmesini sağladığı da görülmektedir. Özellikle başarısız olarak nitelendirilen öğrenci-
lerin dikkatini kazanmak için materyallerde fazlaca yer verilmesi öğrenciyi derse karşı il-
gili tutmada yardımcı olacağı belirlenmiştir. Bilgisayar 1. Sınıf öğrencilerin bilgisayar 2. 
Sınıf öğrencilere göre metni okuma yerine örnek üzerinde öğrenmeye çalışılması Öğren-
cilere okulun ilk zamanlarında fazlaca örnek verilmesi öğrenci açısından daha yararlı ola-
cağı görülmüştür. Derse başlamadan önce konuyla ilgili ön testin yapılması özellikle ba-
şarısız öğrencilerin konuya ilgisinin arttığı da gözlemlenmiştir. Ön-testler hazırlanırken de 
konunun tamamına yansıyacak şekilde hazırlanması gerekmektedir atlatılan herhangi bir 
konu olduğu taktirde öğrencinin bu konunun önemsiz olduğu kanısına varacağı için ders 
çalışma anında bu konuları göz ardı edebileceği görülmüştür. Ek olarak, öğrencilerin bir 
konuya fazla odaklandıklarında o konuyu iyi çalışmaktan ziyade zorlanıyor kanısı daha 
doğrudur. Bu sebeple dijital materyaller hazırlanırken Cinsiyetlere göre ya da başarı grup-
ları yada sınıf farkına göre materyaller hazırlanmalıdır. Bu şekilde daha bireyselleştirilmiş 
amaca yönelik, kullanışlı bir öğretim materyali hazırlanabilir.
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Abstract

The aim of the study is to investigate teacher-student interaction in the frame of social constructionism 
and reveal the dynamics of construction of reality in the classroom discourse. Depending on this theoreti-
cal background, the method of the study was discourse analysis. In the current study, primarily data was 
collected via one-hour-long video recordings of 15 primary school teachers’ classrooms. Following that, 
semi-structured interview questions depending on the themes revealed in the video data were generated. 
In the discourse analysis phase, the researcher subjectively differentiated interpretive repertoires, subject 
positions and ideological dilemmas in the data related to teacher-student interaction in the classroom. 
These discursive constructs were used as means for understanding the reality construction through inter-
personal relations of teachers and students within the classroom.

Keywords: Teacher-student interaction, social constructionism, discursive psychology, discourse analysis

Giriş

Öğrenme ve eğitim sınıf içinde konuşmaya dayalı olarak gerçekleşen etkileşimsel süreçle-
rdir. Öğretmen ve öğrenciler arasındaki etkileşim, hem öğretimsel hem de psikolojik bir 
1 Bu çalışma, yazarın 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri 

Anabilim Dalı’nda tamamlanan doktora çalışmasına dayanmaktadır. 
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eylem alanı çerçevesinde gerçekleşir. Özellikle ilköğretimin birinci kademesinde, aileden 
ayrılarak günlük bir rutin olarak okula gelmeye başlayan çocuk, bir yandan içine girdiği 
bu yeni etkileşim çerçevesinde yeni kazanımlara ulaşırken, bir yandan da kişilerarası il-
işkiler bağlamında gelişmekte ve değişmektedir. İşte genel olarak okulun tüm unsurlarının 
ve özel olarak öğretmenin çocuğun eğitimine yönelik etkisi, hem öğretimsel hem de psiko-
lojik bir atmosfer içerisinde biçimlenmektedir. Öğretmen ve öğrenci arasındaki etkileşimin 
incelenmesi, eğitimin hedeflerine ulaşılma düzeyinin anlaşılması ve daha nitelikli öğretim-
sel ortamların düzenlenmesi boyutlarında üzerinde durulan bir konudur (French, 1990; 
Hamre ve Pianta, 2005; Van de Grift, 2007). 

Öğretmen öğrenci etkileşiminin, öğretimsel etkinlikler aracılığıyla; ancak kişilerarası bir di-
namik çerçevesinde ortaya çıkmasına dair bakışaçısı, bu etkileşimin nasıl kavramsallaştırıla-
cağı ve araştırılacağı sorusunu beraberinde getirmektedir. İşte tam da bu noktada sosyal psi-
kolojide 1970’lerde gelişen paradigma değişimine bağlı olarak sunulan sosyal inşacı görüş 
dahilinde bir kavramsallaştırmanın katkı sağlayıcı olacağı düşünülmektedir. Zira, sosyal in-
şacı görüş geleneksel psikoloji paradigmasının dışına çıkarak gerçekliği dil aracılığıyla kişil-
erarasında ortaya çıkan bir inşa süreci olarak tanımlamaktadır (Gergen, 1994). Günümüze 
yaklaştıkça, özelde psikolojide genelde ise diğer sosyal bilimlerde, modernist bilim anlayışı 
sorgulanmaya başlanmıştır. Bu sorgulamadaki temel nokta, dilin sosyal hayattaki işleyiş ve 
işlevi ile dilin kullanımı ile yaratılan anlamın sosyal ilişkiler bağlamında üretimine yönelik 
araştırma ekseni değişimidir (Potter ve Edwards, 2001; Gergen, 1985; 1996). 

Sosyal inşacılık yaklaşımı kaynağını bu araştırma eğiliminden alarak, odağı bireysel bilg-
iden sosyal olarak oluşturulan bilgiye, nesnel olarak yapılandırılmış dünya görüşü yerine 
sosyal olarak yapılandırılmış gerçekliğe ve dilin bireysel zihnin değil, kültürel etkileşimin 
yaratımı olduğuna ve anlamını eylem içindeki kullanımından aldığına taşımaktadır. Post-
modern söylem çerçevesinde, dilin gerçekliğin inşasındaki olası belirleyiciğine vurgu ya-
pan sosyal inşacı yaklaşım, bireylerin dış dünyadan gelen verilerin salt işleyicisi olmak yer-
ine; bu dünya ile dil aracılığıyla etkileşime girdikleri ve bu sosyal dünyayı, bu etkileşimler 
çerçevesinde yeniden ve yeniden yapılandırdıklarını önesürmektedir. Bu noktada kişiler-
arası ilişkiler, bu ilişkiler sırasında dilin kullanımı önem kazanırken, modernist bilim an-
layışının genellenebilir bulgulara dayalı yönteminin yerine, kültüre ve bağlama özgülük 
ve bu kültür ya da bağlam çerçevesinde oluşan söylemin analizi için nitel yöntemlerin 
kullanımı ağırlık kazanmaktadır (Gergen, 1985; 2001, 2004; Potter ve Wetherell, 1987; 
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Wetherell, 1998). Bu kuramsal çatı dahilinde, araştırma öznesi neden sorusu değil, nasıl 
sorusu çerçevesinde ele alınmakta, araştırılan durumun derinlemesine incelenmesine oda-
klanılmaktadır. 

Eğitim psikolojisinin temel sorunsallarından biri eğitim öğretim ortamlarında etkili öğren-
menin gerçekleşmesinde öne çıkan unsurların ayrıştırılmasıdır (Linnenbrink ve Pintrich, 
2001). Buna göre geleneksel yaklaşımların bulgularından elde edilen öğrenme ilkeleri, 
öğretim teknikleri, öğrenmede bağlamsal etkiler, öğretmene özgü olarak yetkinlik algısı, iş 
doyumu, öğretmenlik öz yeterliği gibi kavramların yanı sıra, öğrenciye dair akademik özye-
terlik, akademik başarı, güdülenme, öğrenmede bireysel farklılıklar gibi konu başlıkları eği-
tim psikolojisinin konuları arasında yer alagelmiştir (Başaran, 2005; Pajares, 1992, 2005; 
Pajares ve Schunk, 2002; Woolfolk, 2007; Woolfolk-Hoy ve Spero, 2005). Öğretmen ve 
öğrencilerin sınıf içi eğitim öğretim etkinliklerinin gerçekleştirilmesi sırasında girdikleri et-
kileşimlerin, genel olarak öğrenme ve öğretme etkinliklerinin niteliği üzerinde belirleyici 
bir role sahip olduğu (Cadima, Leal ve Burchainal, 2010; Kaplan ve Maerh, 2007; Pin-
trich ve Schunk, 2002) öne sürülmektedir. Buna göre, sınıf bağlamının ve içerisinde gelişen 
söylemin anlaşılmasında, öğretmen öğrenci etkileşiminin temel aracısı olan dilin kullanım 
biçimleri ve tercihlerinin anlaşılması gerekmektedir. 

Bu çalışmaya temel hazırlayan araştırma sorusu esas olarak, sosyal inşacı görüşün; kişilerarası 
ilişkiler bağlamında şekillenen öğretmen öğrenci etkileşiminin anlaşılmasında yol gösterici 
olabileceği varsayımı çerçevesinde oluşturulmuştur. Zira, bir yandan ülkemizde sosyal psi-
koloji dahilinde yapılan söylem çalışmalarının konuları o alana özgü unsurlar çerçevesinde 
biçimlenmekte; diğer yandan ise sınıf içi söylem çalışmaları temelde dilbilim dahilinde 
gerçekleştirilmektedir. Sınıf içi öğretmen öğrenci etkileşimi, tıpkı diğer kişilerarası etkileşim-
ler gibi, dilsel pratikler çerçevesinde gerçekleşir. Eğitim psikolojisi bağlamında, bu pratikler 
çerçevesinde sınıf içi gerçekliğin nasıl inşa edildiği, öğretmen ve öğrencilerin eğitim öğre-
tim etkinliklerini nasıl bir söylem içinde gerçekleştirdiklerinin anlaşılması gerekmektedir.

Bu çalışmanın amacı, sınıf içi söylemin öğretmen öğrenci etkileşimi çerçevesinde nasıl 
oluşturulduğunun sosyal inşacı kurama dayalı olarak incelenmesidir. Bu temel amaç doğrul-
tusunda araştırma kapsamında yanıt aranacak sorular şöyle sıralanabilir:

1. İlköğretim birinci kademede sınıf içi öğretmen öğrenci etkileşimi hangi açıklayıcı re-
pertuvarlar çerçevesinde gerçeleşmektedir?
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2. Sınıf söylemini inşa ederken özneler hangi konumlardan konuşmaktadırlar?

3. Sınıf içi söylemde kendilerini hangi ideolojik ikilemlerden ifade etmektedirler?

4. İçinden konuştukları söylem dahilinde kendilerini konumlandırışlarını nasıl meşrulaş-
tırmaktadırlar?

Yöntem

Bu araştırma nitel araştırma yönteminde söylem analizi ile desenlenmiştir. Öğretmen öğrenci 
etkileşiminin sınıf içinde nasıl gerçekleştiğini sınıf içi video kayıtları ve bu kayıtlardan yola 
çıkılarak belirlenen görüşme soruları ile öğretmenlerle gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış 
görüşmeler aracılığıyla inceleyen bu çalışmada, yapılacak analizlerin yönteminin ne ola-
cağı, çalışmaya hangi kuramsal çerçeveden bakıldığı ile yakından ilişkilidir. Bu araştırmada, 
öğretmen öğrenci etkileşimi, sosyal inşacı kurama dayalı olarak araştırılmaktadır. Araştır-
manın dayandığı bu kuramsal çerçeveden yola çıkarak, çalışma dahilinde elde edilen ver-
iler, söylem analizinin söylemsel psikoloji yaklaşımı çerçevesinde gerçekleştirilen biçimi ile 
incelenmektedir. Buna göre, bu çalışma içersinde gerçekleştiren söylem analizi kapsamında 
özne pozisyonları, açıklayıcı repertuvarlar ve ideolojik ikilemler analiz çerçevesinde üze-
rinde durulan söylemsel unsurlar olarak belirlenmiştir. 

Çalışma Grubu

Bu çalışmada nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılan amaçlı örnekleme yöntemi dahilinde 
maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2009). Çalışmaya 
katılan öğretmenlerin cinsiyet, çalıştıkları okul türü, kıdem, sınıf düzeyi bakımından 
dengeli bir dağılım göstermesine çalışılmıştır. Bu araştırma, iki devlet okulu ve iki özel 
okul olmak üzere toplam dört ilköğretim okulunun birinci kademde görev yapan farklı 
deneyim düzeylerine sahip, farklı sınıf düzeylerinde çalışan 15 sınıf öğretmeni ve onların 
öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılan öğretmenlerin 7’si kadın, 8’i erkek-
tir. Bu katılımcıların 8’i devlet okullarında, 7’si özel okullarda çalışmaktadır. Çalışmada 
ilköğretim birinci kademenin tüm sınıf düzeylerinden en az bir öğretmen bulunmaktadır.
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Verilerin Toplanması

Bu çalışmada öncelikli olarak gözlem tekniği kullanılmış ardından bu kaynaktan elde edilen 
veriler aracılığıyla oluşturulan görüşme soruları işe koşulmuştur. Bir yöntem olarak söylem 
analizi bu iki veri kaynağından elde edilen veriler aracılığıyla yapılmıştır. 

Gözlem Aşaması

Öğretmen öğrenci etkileşimini sosyal inşacı bağlamda incelemeye odaklanan bu çalışmanın 
veri toplama süreci iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, çalışmaya gönüllü olarak 
katılan 15 öğretmenin derslerinin birer saatlik video kayıtları yapılmıştır. Bu video kayıtları 
sırasında araştırmacı sınıfta bulunmamıştır. Elde edilen video kayıtları araştırmacı tarafından 
izlenmiş ve araştırmanın amaçları doğrultusunda bu kayıtların deşifreleri gerçekleştirilmiştir. 

Görüşme Aşaması

Çalışmanın veri toplama sürecinin ikinci aşamasında, yapılan bu deşifrelere ve anali-
zlere dayalı olarak, çalışmaya katılan öğretmenlerle gerçekleştirilen görüşmelerin soruları 
belirlenmiştir. Bu çalışmada, sınıf içi video kayıtlarına ek olarak, öğretmenlerle yapılan 
yarı-yapılandırlmış görüşmeler veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Soruların görüşmeci ve 
katılımcı arasındaki sosyal etkileşimin inşasındaki katkısının yanısıra, temaların belirlen-
mesinde belirleyici olması için araştırmacının iyi yapılandırılmış, açık, takip eden sorular 
oluşturması gerekmektedir (Jorgensen ve Phillips, 2001). Yarı-yapılandırılmış görüşmel-
erde, görüşmecinin hazırladığı sorulara dayalı olarak biçimlenen bir görüşme takviminin 
varlığı söz konusudur (Smith, 1995).

Bu çalışmada, video kayıtlarında sınıf içi psikolojik atmosfere dair araştırmacı tarafından 
ayrıştırılan ve eğitim bilimleri alanında uzman görüşüne sunularak da geçerliliği sınan te-
malar şöyle sıralanabilir: katılımın sağlanması, sınıf içi kurallar ve düzenin sürdürülmesi, 
öğrenciye yönelik ilgi ve sevgi gösterimi, bireysel farklılıkların ele alınışı ve değerlerin vur-
gulanması. Bu temaların dışında izlenen kayıtlarda, araştırmacı tarafından çıkarsanan 
ve yine uzman görüşüne sunulan; bu bağlamda katkı sağlayıcı olacağı düşünülen öğret-
menin öğrencileri ve kendisini nasıl değerlendirdiğinin anlaşılmasına odaklanan üç soru 
da araştırma sorularına eklenmiştir. 
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Verilerin Analizi 

Araştırma dahilinde toplanan veriler, öğretmen öğrenci etkileşiminin anlaşılmasında, 
söylemsel psikolojinin söylem analizi içerisinde öne çıkardığı açıklayıcı repertuvarlar, özne 
pozisyonları ve ideolojik ikilemler çerçevesinde incelenmiştir. Söylem analizi hipoteze day-
alı olarak yapılan bir yöntem olmak yerine, söylemin dil aracılığıyla inşa edildiğini belir-
tir (Edwards ve Potter, 1992). Bu nedenle bu araştırmada da analiz tümevarımsal bir ni-
telik taşımaktadır. Gözlem verilerinden elde edilen temalar çerçevesinde görüşme soruları 
oluşturulmuş ve bu sorularla elde edilen veriler deşifre edildikten sonra araştırmacı tarafın-
dan yeniden ve yeniden okunarak, hem gözlem kayıtları hem de görüşme kayıtları sınıf 
içi söylemin unsurları açısından (açıklayıcı repertuvarlar, özne pozisyonları ve ideolojik 
ikilemler) analiz edilmiştir. 

Nitel araştırmalarda, dayandığı bilimsel paradigmanın yorumlayıcı olmasından hareke-
tle; geçerlilik ve güvenirlik farklı bir perspektiften değerlendirilir (Yıldırım ve Şimşek, 
2009). Zira, nitel araştırma geleneği, doğası gereği genellenebilir bulgulardan değil, du-
ruma özgü gerçekliklerden söz eder (Willig, 2008; Wood ve Kroger, 2000). Nitel bir yön-
tem olan söylem analizinde geçerliliğin ve güvenirliğin diğer nitel yaklaşımlardan da daha 
farklı biçimde değerlendirilmesi gerektiği üzerinde duran araştırmacılar (Wood ve Kroger, 
2000), gerçekliğin söylem içinde inşasını öne çıkartırlar. Bu çerçevede söylemsel psiko-
loji geleneği içinde anlam kazanan söylem analizi yönteminin geçerliliğinin de yine ken-
dine özgü unsurlar çerçevesinde değerlendirilebileceğini belirtirler. Bu unsurlar anlamsal 
bütünlük ve tutarlılık (coherence), verimlilik (fruitfullness), okuyucu değerlendirmesi, sa-
pan vakalar olarak tanımlanabilir (Potter, 2003; Potter ve Wetherell, 1987). Buna göre, bir 
söylem analitik çalışmada anlamsal bütünlük ve tutarlılık bu çalışma sonrasında elde edilen 
analizlerin bütüncül bir çerçeveden anlamlı ve tutarlı bir resim sunup sunmadığı; verimli-
lik, analiz edilen verilerin söyleme dair yeni yorumlar ortaya koyup koyamadığı; okuyucu 
değerlendirmesi, ortaya çıkarılan analizlerin okuyucular tarafından (özellikle uzmanlar) 
anlamlı bulunup bulunmadığı; sapan vakalar ise söylem içerisinde ortaya çıkan inşaların 
gösterdiği uyumlu örüntülerin yanı sıra bu örüntü ile çelişen durumların da var olup ol-
madığı ile ilgilidir. Bu unsurların varlığı söylem analizinin geçerliliği yönünde kanıtlar su-
narken, alandaki uzmanlar her söylem analitik çalışmada bu unsurların topyekün olarak 
bulunması gerekmediğine dikkat çekmektedir (Potter, 2003).
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Bulgular ve Tartışma

Diğer nitel yöntemlerden farklı olarak söylemsel psikoloji yaklaşımına dayalı olarak 
gerçekleştirilen söylem analizi çalışmalarının raporlaştırılmasında, analiz ve tartışma bölüm-
lerinin birarada sunulabileceği önesürülmektedir (Willig, 2008). Bu çalışmada da okuyu-
cunun zihninde daha bütüncül ve inandırıcı (trustworthy) bir resmin oluşturulabilmesi 
için bulgular ve tartışma bölümleri birarada verilmiştir.

Öğretmen öğrenci etkileşimi çerçevesinde biçimlenen sosyal psikolojik gerçekliğin an-
laşılması amacıyla yapılan söylem analizi sonuçları; üç söylemsel unsur çerçevesinde ele 
alınmıştır. Bu unsurlar, açıklayıcı repertuvarlar, özne pozisyonları ve ideolojik ikilemle-
rdir. Daha önce de belirtildiği üzere, bu üç unsur söylemsel psikolojinin söylem anali-
tik bakışı çerçevesinde tanımlanmaktadır. Buna göre, çalışmada ortaya çıkarılan söylem-
sel örüntüler farklı açıklayıcı repertuvarlar içerisinde izlenen özne pozisyonları ve ideolojik 
ikilemler olarak ayrıştırılmıştır. Çalışmada sunulan bulguların ana hatları aşağıda sınıflan-
dırıldığı biçimdedir. Buna göre:

Analizler sonucu ortaya konan ilk açılayıcı repertuvar, ‘sınıf yönetimi repertuvarı’dır. 

1. Sınıf Yönetimi Repertuvarı

Sınıf yönetimi, eğitim öğretim sürecinde nihai hedef olan başarının elde edilebilmesi nok-
tasında etkili olan temel unsurlardan biriyken; bu kavramın ele alınışının “yönetim paradig-
ması” üzerinden sağlaması geleneksel öğretim ilke ve yöntemleri yaklaşımı dışında da sınıf 
içinin değerlendirilmesinde katkı sağlayıcı görünmektedir. Zira, sınıf yönetimi “öğrenme 
için uygun ortamın sağlanması ve sürdürülmesidir.” (Erdoğan, 2008). Sınıf içinde bu 
yönetimsel paradigma dahilinde öğretmen öğrenci etkileşimi çerçevesinde gerçekleştirilen 
eylemlerin ayrıştırılmasına olanak sağlayan bu çalışmada, öğretmenlerin sınıfı gözleyen 
ve yöneten posizyonu içerisinde öğrencilerin öğrenilecek konulara yönelik özellikle hazır 
bulunuşluk düzeylerini dikkate aldıkları ve yine aynı materyali onların ilgilerini çekecek 
biçimde sunmaya önem atfettiklerini belirten bir çerçeveden konuştukları izlenmektedir. 
Yine aynı biçimde öğretmenler, sınıf yönetiminin; kuralların belirlenmesi, uygulanması ve 
düzenin sağlanması olarak tanımlanabilen disiplin ve öğrenmenin kolaylaştırıcısı olan ilg-
inin ve sevginin gösterimi boyutlarında da farklı pratikler rapor etmekte ve yine bu farklı 
pratikleri farklı zeminlere meşrulaştırmaktadırlar. 
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1.1. Sınıfı gözlemleyen ve yöneten öğretmen pozisyonu

Öğretmen ve öğrenci arasında sınıf içi etkileşimin başlangıç anını teşkil eden derse giriş ve 
bu giriş sonrasında katılımın sağlanmasında öğretmenler süreç içinde sınıfı gözlemleyen 
ve bu gözlemlere dayalı olarak sınıfın denetimini elde ederek sınıfı yöneten konumuna 
geçmektedirler. Öğretmenlerin, yönetimi elde etme ve sürdürme aşamasında gerçekleştir-
dikleri pratikler incelendiğinde çeşitli alt başlıklar karşımıza çıkmaktadır. 

1.1.1. İlgi çekme

Çalışmaya katılan öğretmenlerin sınıfa girişlerinde öğrencilerin derse katılımını sağlayarak 
o günkü öğretimsel hedeflere ulaşma yönünde yöneldikleri unsurlardan biri, öğrencilerin
dikkatinin ve ilgisinin öğrenilecek konu üzerinde toplanmasıdır. Bu koşulun sağlanabilme-
sinde öğretmenler öğrencilerle selamlaşma, onlarla ısınma oyunları oynama, onlara hikaye
anlatma gibi farklı etkinliklere vurgu yapmışlardır.

1.1.2. Öğrencilerin hazır olup olmadıklarını gözlemleme

Sınıfa girince akademik etkinliklere başlama öncesinde öğretmenler, öğrencilerinin derse 
hazır bulunuşluk düzeylerini gözlemlediklerini bildirmektedirler. Bu gözlemler sırasında 
öğretmenler öğretimsel hedeflerinin farkında olarak bu hedefler ulaşmaya odaklanmadan 
önce öğrencilerinin sürece katılabilecek durumda olup olmadıklarını inceleme yoluna git-
mektedirler. 

1.2. Kural koyan ve düzeni sağlayan öğretmen pozisyonu

Kuralların belirlenmesi hususunda, öğretmenler demokratik söylemin getirdiği özgürlük 
ve seçme hakkının takipçisi olma pozisyonu ile kuralın denetleyicisi ve sürdürülmesini 
sağlayan olma pozisyonu arasında farklı bağlamlarda farklı kararlar verirken karşımıza çık-
maktadırlar. Kurallara uyulmadığı durumlarda öğretmen kendisini kuralın devamlılığının 
takipçisi olarak konumlandırmakta ve kurala uymayan öğrencilere uyarıda bulunmak-
tadır. Zira çalışmaya katılan bazı öğretmenler, öğretmenin düzenin sağlayıcısı olmasını eği-
tim öğretimin ve içinde yaşanılan sistemin sürekliliğinin sağlanması ile sistemin istediği 
iyi öğrenci, iyi vatandaşın yetiştirilebilmesi gerekçesine dayandırmaktadır (Tezcan, 1985). 
Öğretmen –bu çalışma kapsamında özellikle ilköğretim birinci kademe öğretmeni- daha 

SOSYAL İNŞACI YAKLAŞIM BAĞLAMINDA ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ ETKİLEŞİMİNİN NİTEL BİR 
İNCELEMESİ



CURRENT DEBATES IN EDUCATION
O. Nejat Akfırat, Donald F. Staub, Gürkan Yavaş

341

başlangıçtan itibaren kuralların koruyucusu ve sürdürücüsü olmasını, öğretmenliğe özgü 
eğitimsel ve öğretimsel hedefleri ile birarada ele almaktadır. Yine kuralların geçerliliğinin 
sağlanmasında öğretmenin başvurduğu yaptırımlara bakıldığında, öğretmenler tarafından 
yaptırım uygulanmasının zorunluluğu dile getirilmekte, bunun biçimi ve sırası hakkında 
çeşitli görüşler sunulmaktadır. 

Çalışma kapsamında görüşülen tüm öğretmenler, bir kural ihlali durumunda ilk olarak 
öğrenciyi uyarmayı seçtiklerini söylemişlerdir. Bu durum ise yine öğretmenin kural-
ları demokratik biçimde sınıf ile birlikte oluşturduklarını söylemesinin yanısıra, sınıf içi 
düzenin sağlanması ve eğitim öğretim ile ilgili etkinliklerin aksamaması için sınıfta kural-
ların takibi için de aktif mesai harcadığının bir diğer göstergesidir. Bir başka deyişle, öğren-
cilerin yine kendi koydukları ya da en azından öyle olduğunu düşündükleri durumlarda 
bile öğretmen kuralın korunmasında güçlü konumunu koruyarak davranmaktadır. Burada 
yine öğrencinin etkin kılındığı modern eğitim öğretim yaklaşımından uzak olarak, sınıfta 
gücün temel kaynağının öğretmen olduğu vurgusu göze çarpmaktadır. Ancak, öğretmenin 
bu sınıf içindeki güçlü pozisyonu her zaman çok sağlam gözükmemektedir. Zira öğretmen 
görüşmelerinden, öğretmenlerin uyarı dışında sonuç alamadıkları durumlarda yapılacak 
birşey bulmakta zorlandıkları yönündedir. 

1.3. Sevgi ve ilgi gösteren öğretmen pozisyonu

İlgili literatür de bize öğretmenin öğrenciye yönelik ilgi ve sevgi gösterimlerinin, öğrenme 
çıktıları üzerinde etkili olduğu yanı sıra, bu gösterimlerin sözel ve sözel olmayan nitelikler 
taşıyabildiğini bildirmektedir (Brown, 2003; Frymier ve Houser, 2000). Buna göre öğret-
menlerin öğrencilerine sevgilerini ve ilgilerini yöneltme bağlamında girdikleri etkileşimler 
incelendiğinde sırasıyla şu başlıklardan söz edilebilir.

1.3.1. Dokunma ve sevgi sözcükleri aracılığıyla sevgiyi ve ilgiyi gösterme

Farklı cinsiyetlerden birçok öğretmenle yapılan görüşme kayıtları ve video kayıtları bize 
öğretmenlerin dokunma yolu ile sevgi gösteriminde benzer eylemlere girdiklerini göster-
mektedir. Genellikle öğretmen öğrenci etkileşiminin tartışmalı bir başlığı olarak ele alındığı 
Batı kültürü ile kıyaslandığında (Andrzejewski ve Davis, 2008; Wilson, Stadler, Schwartz 
ve Goff, 2009) dokunma eylemi söz konusu olduğunda; ülkemizde ilköğretim düzeyinde 
öğretmenlerin öğrencilerin kişisel alanına girerek onlar ile dokunmaya dayalı temas kurma 
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konusunda çekincesiz davrandıkları söylenebilir. Ancak bu eylemlerin gerekçelendirilme-
sinde örneğin bir erkek öğretmen, “öğrencilerini birer evlatları” gibi görmek repertuvarından 
konuşarak kendisini ebeveyn gibi davranan öğretmen konumuna yerleştirirken; yine öğren-
cileri ile kurduğu etkileşimde sevginin engel tanımazlığı üzerinde duran bir kadın öğret-
men ise öğrencileri ile etkileşiminde kendisini profesyonelce davranan özne pozisyonuna 
yerleştirerek konuşmaktadır. Ancak yine aynı kadın öğretmen konuşmasının devamında 
bir ideolojik ikilemin içinden yapılanan bir gerçeklik çerçevesinde konuşur görünmekte-
dir. Zira, hem “anne rolünün dışında olma” hem de “öğretmenlik rolü ile anne rolünü” 
harmanlama üzerinde durduktan sonra, kendi ifadelerini harmanlayabilme eylemi ile 
meşrulaştırmaktadır. 

1.3.2. Birey olarak kabul ederek sevgiyi ve ilgiyi gösterme

Bu söylemsel pratiği kullanan öğretmenlerden biri sınıfında öğrencilere konuşma, hi-
tap biçimleri ve bakışları aracılığıyla öğrencilerinin kendisinin onlara karşı ilgisi ve sevgisi 
hakkında çıkarımda bulunduklarını söylemekte; öğrencilerini de birey olarak öğretmenin 
davranışlarını gözlemleyebilme ve değerlendirebilme yeterliğine sahip oldukları bir konuma 
yerleştimektedir. Böyle konumlandırılan öğrenciler, sınıf dinamiğinin etkin unsurları olarak 
tanımlanır görünmektedir.

1.3.2. Şakalaşarak ve güldürerek sevgiyi ve ilgiyi gösterme

Analizler, espri ve şakalaşmanın sınıf içindeki etkileşimde öğretmenin öğrencilerinin derse 
katılımını ve ilgisini sürdürmesinde önemli bir aracı olduğunu göstermektedir. Gülmeye 
dayalı olarak sınıf içinde yaratılan olumlu atmosferde hem öğretmenin hem de öğrencile-
rin katkıları üzerinde duran katılımcı, sınıfta neye gülündüğünün o günün koşullarına göre 
değişebileceğini de belirtmektedir. Örneğin bir öğretmen, sınıf ile şakalaşmada ve sınıfın 
espriye katılımını sağlarken de öğrenciler arasında bir öncelik sırası belirleyerek, sınıfın bir 
bütün olmasının devamlılığının bir takipçisi olma konumunda yer almaktadır. Zira bu 
bütünlüğün genelde sınıf içi etkinlikler özelde ise gülmek eylemi ile korunamaması duru-
munda, öğretimsel amaçlara ulaşmanın da zor olacağını ifade etmeketdir. 
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1.3.3. Disiplin ve düzeni koruyarak sevgiyi ve ilgiyi gösterme

Çalışmaya katkı sağlayan öğretmenlerden bazıları ise, öğrenciye yönelik sevgi ve ilgi sunum-
larının içerisinde öğretimsel hedeflere verilen önceliği barındırdığını belirtmekte ve bu 
amaçla disiplinin üzerinde durmuşlardır. 

Söylem analizi sonucunda ortaya çıkarılan ikinci repertuvar ise, ‘ideal öğrenci yetiştirme 
repertuvarı’dır. Yine bu repertuvar içinde de öğretmenlerin ve öğrencilerin söylem içinde 
konumlandıkları farklı özne pozisyonları söz konusudur: 

2. İdeal Öğrenci Yetiştirme Repertuvarı

Öğretmenler bir bilen ve öğreten olma pozisyonundan konuşurken kuralları sıklıkla hatır-
latmayı seçmişlerdir. Ancak bu hatırlatma sürecinde kullandıkları dilsel ifadeler zaman 
zaman, öğrenci motivasyonunu artırıcı görünmekten ziyade eleştirel ve suçlayıcı nitelik 
taşıyabilmektedir. Zira öğretmenler, öğrenciye dair beklentilerini idealize ederken sınıf ku-
ralları ve kültürel değerleri dikkate almakta ancak bu unsurları öğrencilerine anlatırken 
çalışmaya katkı sağlayan öğretmelerden bazıları, kendilerini konumlandırdıkları bir bilen 
olma pozisyonuna bağlı güçlerini olumsuz ifadeler içeren dilsel pratikler çerçevesinde vur-
gulayabilmekteler. Bu dilsel ifadeler genellikle öğrencileri, uygun biçimde davranmayan, 
yeterince düşünmeden hareket eden olarak tanımlamakta ve öğrencilerine kuralları öğret-
men de dahil olmak üzere bir sınıf olmalarına vurgu yaparak aktaran öğretmenlerden 
farklı olarak, ikinci tekil kişiye yönelik hitap biçimlerini içermektedir. Diğer yandan sını-
fları ile aynı kurallara tabi olduğuna vurgu yapan öğretmenler, öğrencilerinden bekledikleri 
davranışların kendileri tarafından da gerçekleştirilebileceği üzerinde durarak birinci çoğul 
kişi dilsel kalıbı üzerinden konuşmayı seçmektedir.

Sınıf gözlemlerinden elde edilen bilgiler akılda tutularak öğretmenlere, ideal öğrenciyi 
nasıl tanımladıkları ve bu tanımların kendi sınıflarındaki geçerlilik düzeyleri görüşm-
eler kapsamında sorulmuştur. Bu sayede öğrencilerin ideal olarak öğretmenler tarafından 
hangi özellikler aracılığıyla değerlendirildiklerine dair bulgulara ulaşılmıştır. İdeal öğrenci 
yetiştirme repertuvarı çerçevesinde elde edilen analiz bulguları ile benzerlik gösterecek 
biçimde, beş batılı kültürde (İtalya, İspanya, Polonya, Hollanda ve ABD) yapılan bir 
araştırmada, öğretmenlere ideal öğrenciyi nasıl tanımladıkları yarıyapılandırılmış görüşm-
eler çerçevesinde sorulmuştur (Harkness, Blom, Oliva, Moscardino, Zylicz, Bermudez 



Gamze İnan Kaya 

344

Gamze İnan Kaya 

ve diğ., 2007). Bu karşılaştırmalı çalışmada, öğretmenler, ideal öğrencinin güdülenmiş, 
bağımsız, özerk, yaratıcı, olumlu sosyal becerilere sahip, mutlu, işbirliğine yatkın, olumlu 
değerlere sahip, kendine güvenli, çaba gösteren, disiplinli, kurallara uyan, sorumluluk sa-
hibi, kendini iyi ifade eden, öğrenmeye istekli olduğunu rapor etmişlerdir.

İdeal öğrencinin yetiştirilmesi repertuvarında öğretmenler, öğrencileri sorumluluk sahibi olma 
pozisyonu üzerinden konuşmaktadırlar ve bu sorumluluk hem öğretimsel hem de eğitsel 
boyutu kapsamaktadır. Gelecekte toplum için iyi yetişmiş birey konumuna yerleştirdikleri 
sorumluluk sahibi öğrencinin yetiştirilmesi sırasında aslında bu yaşlarda sahip olduğu nite-
liklerinden çok da farklılaşmadan, kendine özgü olarak biçimleneceğini dile getirmekteler. 
Bir başka ifadeyle öğretmenler öğrencileri arasındaki bireysel farklılıkları dikkate alarak bu 
bireysel farklılıkların sorumluluk sahibi olmayı çerçevelendireceğini ve geleceğin yetişkin 
bireyinin kendine özgü biçimde idealleşeceğini ifade ettikleri bir söylem üzerinden konuş-
maktadırlar. Sınıf yönetimi ve sınıf söyleminin birlikte ele alınması gerektiği üzerinde du-
ran etnografik bir çalışmanın bulguları da, araştırma odaklı bir müfredat ile sorumluluk 
temelli sınıf yönetimi sisteminin; sorumluluk, karşılıklı saygı ve birlikte inşayı içeren bir 
sınıf kültürü oluşturulmasına olanak sağladığını bildirmektdir (Putney, 2007).

Bir grup öğretmen ise öğrenme sürecinde aktif olan ve hata yapmaktan kaçınmadan ken-
dini ifade etmeyi seçen öğrenciyi idealleştiren bir söylemden konuşmaktalar. Bu ide-
alleştirme sonucunda ortaya çıkan ideal öğrenci pozisyonunun tam karşısında ise, susup 
oturan, bütün kurallara sorgusuzca uyan, çok uslu olarak tanımladıkları ideal olmayan 
öğrenci tanımını konumlandırmaktadırlar. Çalışmaya katılan öğretmenlerden bazıları ise 
ideal öğrenciyi, ideal olmayan olarak tanımladıkları üzerinden ve onlarla kıyaslayarak an-
latmaktadır. Bu çerçevede ortaya çıkan öğrenci pozisyonu ise düşünen, araştıran, öğrenen 
ve kendini ifade eden öğrenci olarak adlandırılabilir. Benzer bir biçimde bir grup öğret-
men için ise, ideal öğrencinin yetiştirilmesi, öğretmenin ‘öğrenciyi keşfeden ve yetiştiren’ 
pozisyonuna konumlanması ile mümkün olmaktadır. Diğer yandan bir grup öğretmen, 
‘kendi etki alanının sınırlılıklarının farkında olarak’ öğrencilerini bireysel farklılıkları 
söylemi çerçevesinde değerlendirirken kendi güçlerinin sınırlılıklarının farkında oldukları 
bir pozisyondan konuşmaktadırlar.
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3. Kendini Değerlendiren Öğretmen Repertuvarı

Çalışmanın analizler çerçevesinde sunduğu bir diğer repertuvar ise, ‘kendini değerlendiren 
öğretmen repertuvarı’dır. Bu repertuvar içinde de öğretmenler ‘kendini takdir eden’ ya da 
‘kendini eleştiren ve kendine görev biçen’ pozisyonlardan konuşmaktadırlar. Bu konuşma-
larını yine farklı dayanak noktaları üzerinden meşrulaştırmaktadırlar.

Sınıf içi etkileşim ortamı, öğretmenlere kendi öğretmenlik pratikleri ile ilgili sürekli bir veri 
akışı sağlar (French, 1990). Bu çalışmaya katılan öğretmenlerin kendi öğretmenlik pra-
tiklerinden hareketle kendilerini bir öğretmen olarak nasıl değerlendirdiklerine dair görüşme 
sorusu, yine geleneksel ve güncel eğitim paradigmaları çerçevesinde değerlendirilebilecek 
iki özne pozisyonu sunmaktadır. Geleneksel paradigmanın baskın olduğu bir söylem al-
anından konuşan öğretmenler kendilerini öğretmen olarak takdir ettiklerini dile getiren 
ifadeler kullanırken; bu ifadelerini öğretmenlik mesleğinin kendi doğalarına uygun olması 
yanı sıra öğrencilerinden gelen olumlu geribildirimler çerçevesinde meşrulaştırmaktadır-
lar. Diğer yandan öğrenciyi merkeze alan güncel eğitim paradigması bağlamında kendile-
rini değerlendirdikleri söylenebilecek olan öğretmenlerin, bu paradigmanın öğretmenden 
beklediği bazı niteliklerde yetersizliklerini rapor etmeleri yanı sıra, bu paradigmanın te-
mel kabullerinden hareketle öğretmenler, öğrencinin kendine özgü yönlerini keşfeden ve 
bu doğrultuda kendisini gerçekleştirmesine olanak sunan bir eğitim ortamının hazırlayıcısı 
olarak kendilerine görev biçer görünmektedirler. 

4. Değişimi Yaratma ve Yönetme Repertuvarı

Bu araştırmada, söylem analizi sonucunda elde edilen bulgulardan bir diğeri ise öğretmen-
lerin içinden konuştukları ‘değişimi yaratma ve yönetme repertuvarı’ ve onun içinde izlenen 
farklı özne pozisyonları ile ilgilidir. Bu repertuvarda da öğretmenler farklı pozisyonlardan 
konuşmakta, öğrencilerini farklı pozisyonlara yerleştiren bir söylem yaratmada ve söylem 
içindeki kişiler kendi ifadelerini farklı düzlemlerde meşrulaştırmaktadırlar.

Yine kendini değerlendiren öğretmen repertuvarı ile yakından ilişkili olarak ele alınabi-
lecek biçimde, öğretmenlerin eğitim-öğretim sürecinde değişimi yaratma ve yönetme 
bağlamında kendilerini ne derecede güçlü gördüklerini anlamaya yönelik görüşme sorusu, 
değişimi yaratma ve yönetmede dört özne pozisyonu ortaya koyar görünmektdir. Buna göre 
öğretmenlerin bazıları ellerine kendi iradeleri ile istedikleri gibi kullanbilecekleri sınırsız 
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bir güç geçtiğinde değiştirmek istediklerinin öğrencilerinin vasıfları olduğunu, bir başka 
grup eğitim sisteminde değişiklikler yapmak olduğunu, yine bir başka grup ise öğrencile-
rin ailelerinin eğitim düzeylerinin ya da yeniliğe ve değişime karşı dirençli öğretmenlerin 
değiştirilmesi olduğunu belirtirken; özel bir okulda çalışan iki kadın öğretmen değişimin 
yaratıcısının ve yöneticisinin bizzat öğretmenin kendisi olduğunu öne sürmüştür. Bu id-
dialarını ise bu sayede mutlu olmak düzleminden meşrulaştırma yoluna giderken, içinde 
yer aldıkları bir üst sistem olan okulun kendilerine sunduğu değişimi yaratma ve yönetme 
gücüne atıfta bulunmuşlardır. 

Değişimi yaratma ve yönetme repertuvarı çerçevesinde göze çarpan bu farklı söylemin kay-
nağını yine geleneksel ve güncel eğitim paradigmaları dahilinde incelemek olası görünme-
ktedir. Ancak burada eklenmesi gereken unsurlardan bir diğeri, çalışmanın diğer boyut-
larında daha sınırlı olarak kendini gösteren, ancak öğretmenin değişimi yaratma ve yönetme 
repertuvarı çerçevesinde belirgin biçimde ortaya çıkan, özel okulda ya da devlet okulunda 
çalışmanın öğretmenlerin söylemlerinde kendini gösterme biçimi ile ilgilidir. Zira, anali-
zlerden de anlaşılacağı üzere güncel eğitim paradigmasını hayata geçirme konusunda sahip 
oldukları olanaklar aracılığıyla öğretmenlere daha geniş bir eylem alanı sunduğu söylen-
ebilecek olan özel okullarda, öğretmenler kendilerini değişimi yaratmada ve yönetmede 
daha güçlü görmektedirler. 

Eğitim sistemimizde değişimin bir süreç olarak gerçekleştirilme biçimi üzerine bir ku-
rumsallaşmanın olmadığını belirten Erdoğan (2002), Türk Eğitim Sistemi’nde değişimin 
genellikle yukarıdan aşağıya işletilen bir süreç olageldiği üzerinde durmaktadır. Ancak aynı 
çalışmasında da vurguladığı gibi, “eğitimde değişim ihtiyacı, merkezi birimlerin dışında ta-
banda da hissedilmesi ve başlatılabilmesi” gereken bir olgudur. Bu çalışmanın öğretmen-
lerin değişimi yaratma ve yönetme bağlamında kendilerini konumlandırış biçimlerinde 
ortaya koyduğu farklılaşma, bu ihtiyacın tabanda da hissedildiğini göstermektedir. Ancak 
öğretmenlerin kendilerini bu değişimin yaratıcısı ve yöneticisi olarak değerlendirebilmeler-
inin, kendilerini içerisinde tanımladıkları üst sistemlerin kolaylaştırıcı rolü üzerinden ola-
naklı gördükleri izlenmektedir. Bu koşulların sağlanması durumunda öğretmenler kendil-
erini değişimi yaratmada ve yönetmede etkin kılarken, aynı zamanda bu eylemlerini birey 
olarak yaptıkları işten duydukları mutluluk zemininde meşrulaştırmaktadırlar. 

Bu araştırmada, yukarıda sıralanan repertuvarlar içinde yer yer farklı öznelerin içinden 
konuştukları ideolojik ikilemler araştırmacı tarafından önesürülmektedir. Ancak, bunun 
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yanı sıra öğretmenlerin değerler konusunda içinden konuştukları söylemde kendilerini 
açık bir ideolojik ikilem üzerinden tarif ettikleri izlenmektedir. Söylem analizi sonuçlarının 
sonuncusunu bu ideolojik ikilemin tartışılması teşkil etmektedir. 

5. İdeolojik İkilem: Değerleri öğretmen kazandırır ve eğitim öğretimden
önce gelir. / Değerleri kazanmamış öğrenci başarılı olsa da başarısı değer-
sizdir.

Öğretmen öğrenci etkileşiminin anlaşılması amacıyla gerçekleştirilen söylem analizi 
kapsamında ortaya çıkarılan analitik unsurlardan sonuncusu, öğrencilerin sahip olması 
beklenen değerler hakkındaki ideolojik ikileme dairdir. Çalışma kapsamında ayrıştırılan 
unsurlar üzerinde durulurken yer yer münferit alıntılarda rapor edilen ideolojik ikilem-
ler analiz bölümünde yer almaktayken; çalışmaya katılan öğretmenlerin tümünün değer-
ler bağlamında bir ideolojik ikilemin içinden konuştukları gözlenmiştir. Buna göre öğret-
menler “Değerleri öğretmen kazandırır ve eğitim öğretimden önce gelir.” ile “Değerleri 
kazanmamış öğrenci başarılı olsa da başarısı değersizdir.” ifadeleri ile biçimlenen bir ideo-
lojik ikilemden söylemlerini biçimlendirmektedir. 

Çalışmaya katılan öğretmenlerden bir kısmının, öğrencilerin sahip olmasını bekledikleri 
değerleri kazandırma sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu ve eğitimin öğretimin 
önünde yer aldığını dillendirdiği ifadelerinin karşısında, bir başka grup öğretmen öğren-
cilerin değerleri kazanmakla yükümlü oldukları ve bu değerleri kazanmamışlarsa göster-
ecekleri akademik başarının ve hatta bir anlamda öğrencinin kendisinin bile bir değer 
taşımayacağı yollu bir söylemden doğru konuşmaktadırlar. Bu ideolojik ikilemin yarat-
tığı gerginliğin giderilebilmesinde, öğrencinin değerleri kazanmakla yükümlü olduğuna 
vurgu yapan öğretmenler, bu değerlerin ailede kazanılmış olması gerektiğini belirtmekte-
dirler. Bu yönde konuşan öğretmenlerin eğitim öğretim sürecinde değişimi yaratma ve yö-
netme repertuvarında kendilerini konumlandırdıkları noktalara geri dönüp bakıldığında 
karşımıza çıkan tablo ise, öğretmenlerin mucizevi olarak kendilerine sunulacak bir değişim 
gücünü öğrencilerini ya da ailelerini değiştirme yönünde kullanmak isteyecekleri yönündeki 
söylemleri içermektedir. 

Bulgulara ait yukarıda verilen çerçeve ışığında, söylem analizinin, sınıf içi psikolojik atmos-
ferin biçimlenişinde önümüze nasıl bir resim çıkardığı bütünsel bir bakışaçısı ile sunulmaya 
odaklanılmıştır. Sınıf içi, öğretmen ve öğrencinin etkileşime girdiği eylem alanını tanımlar 



Gamze İnan Kaya 

348

Gamze İnan Kaya 

ve bu eylem alanı, bu paydaşlar tarafından sınıf içi dilsel pratikler çerçevesinde gerçekliğin 
inşasının mekanını teşkil eder (Edwards, 1990; Gergen ve Wortham, 2001). Sınıf içini 
bir sosyal psikolojik eylem alanı olarak çalışan bu araştırma, sınıf yönetimi, ideal öğrenci 
yetiştirme, kendini bir öğretmen olarak değerlendirme, değer kazandırma ve değişimi yö-
netme repertuvarlarının içersinde öğretmenlerin ve öğrencilerin konumlandıkları farklı 
özne pozisyonlarını tanımlarken, yine bu konumlandırmaları etkileyen farklı ideolojik 
ikilemler üzerinde durmaktadır. 

Çalışmanın söylemsel çözümleme dahilinde ele aldığı bu unsurların topyekün bir değer-
lendirmesinin, bizlere bir sosyal psikolojik bağlam olan sınıf içinin dinamikleri hakkında 
zengin bir resim sunduğu söylenebilir. Bu resmin tüm parçaları birbiri ile ilişkili ve her et-
kileşimsel süreç sonunda yeniden ve yeniden inşa edilir görünmekte. Resmin bütüncül bir 
değerlendirmesinin yapılabilmesi noktasında, sınıf içi psikolojik atmosferinin yaratımında 
rol oynayan eğitim ve öğretim faaliyetlerinin dayandığı paradigmaların, bu eğitimsel para-
digmaların öğretmenlerin ve öğrencilerin pratiklerinde bulduğu yansımaların, göz önünde 
bulundurulması gerekmektedir. Zira sınıf içinde, eğitime dair bir felsefeden bağımsız olarak 
ortaya çıkan psikolojik bir atmosferden söz etmek olanaksız görünmektedir. 

Bu çalışma sınıf içini, sınıf içinde oluşan dilsel pratikler üzerinden inşa edilen sosyal psiko-
lojik bir gerçeklik olarak ele alırken, kendisini söylemsel psikoloji yaklaşımına yaslamaktadır. 
Bu açıdan çalışma, çok renkli ve dinamik bir gerçekliğin söylemsel unsurlar çerçevesinde 
bir resminin yapılma girişimi olarak değerlendirilebilir. Böyle bir perspektifin, özelde eği-
tim psikolojisi genelde ise eğitim bilimleri bağlamında katkı sağlayıcı olacağı açıktır. Zira, 
bu çalışma sonucunda ulaşılan bulgular, öğretmen ve öğrencilerin sınıf içindeki günlük 
pratikleri ve bu pratikler aracılığıyla gerçekliği nasıl inşa ettikleri noktasında zengin bir veri 
kaynağını teşkil etmektedir. Eğitim psikolojisinin temel sorunsallarından biri olan etkili 
öğrenmenin sağlanması noktasında, bu çalışma etkin öğrenmenin sağlanmasını konu edinen 
faaliyetlerin kişilerarası bağlamda ne şekilde uygulandığı hakkında, öğretmenlerin öğren-
cileri ile hangi söylemler çerçevesinde etkileşime girdikleri konusunda geniş bir bakışaçısı 
sunmaktadır. Böyle bir bakışaçısının, psikolojinin diğer alt dalları gibi geleneksel baskın 
bilişsel paradigma etkisinde kalmış olan eğitim psikolojisine, hem kuarmsal hem de yön-
temsel olarak katkı sağlayacağı ve yeni araştırma soruları yaratacağı olası görünmektedir.

Yukarıda sayılan katkılara ek olarak, bu çalışma, öğretmenlerin ve öğrencilerin sınıf içi 
söylemde ödünç aldıkları ve üzerinden konuştukları sınıf dışı sistemlerin söylemlerine ait 
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aktarımlara dikkat çekerken, özellikle eğitimin nasıl olması gerektiğini tartışan eğitim bilim-
leri alt disiplinlerine –eğitim felsefesi, psikolojisi, politikası, program geliştirme vb- sınıfın 
içinden aşağıdan yukarıya doğru bir çerçeveden bilgi sunmaktadır. Böylesi bir katkı da 
çalışmanın uygulamadan; yani aslında tam da eğitim gerçekliğinin inşasının birincil basa-
mağından hız alan bir nitelik taşıdığı ifade edilebilir. 
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Abstract

Significant changes have been made since 2005 in the curriculums of Language and Literature courses 
that are taught in high schools in Turkey. However, it is emphasized in all those changes that Turkish 
Literature should be taught through texts and this can only be realized with an approach centred on li-
terary genres. The issue of literary texts and the literary genres in those texts still continue to be important 
in the teaching process of Turkish Literature, restructured as a single course with the name of “Turkish 
Language and Literature” in 2015. The biography, sometimes considered as a “lower” or “secondary” 
literary genre, is one of the unchanging topics of literature in high schools. The biography is generally 
considered together with autobiography, CV or resume, which are thought to be closely related, and 
therefore they are taught in the same unit.In this article, the answer to the question of how the genre ‘bi-
ography’ is taught will be looked for via Turkish Language and Literature (9) Course Book prepared for 
the 9th grade in 2017-2018 academic year and handed out to the students. Besides, a new discussion 
will be opened. This article aims to find out how the genre ‘biography’ is defined in the book mentioned 
above and which qualities the texts selected from Turkish and world literature to set an example to the 
genre have. It is also aimed to find out the connection of ‘biography’ with texts selected to be used in 
student activities and the connection of ‘biography’ with other text types. In the light of these findings, 
some evaluations and suggestions are aimed to be given. 

Key Words: Literature teaching, literature genre, biography
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Giriş

Liselerde okutulan dil ve edebiyat derslerinin kapsamında son yıllarda önemli değişiklikler 
yapılmıştır; ancak her defasında vurgulanan beklentilerin başında, edebiyat derslerinin me-
tin ve tür merkezli bir anlayışla işlenmesi gelmektedir (MEB, 2015: 4). Bu prensibin ge-
reği olarak, liselerdeki dil ve edebiyat öğretiminin her aşaması, edebi türlere ayrılmış ünite-
ler şeklinde düzenlenmiştir (MEB, 2017: 35-68). Bu çalışmada incelenecek biyografi türü 
de -otobiyografiyle birlikte- ünite konularından biri olarak planlanmıştır1. “Türk Dili ve 
Edebiyatı” dersinin 9. sınıf konuları arasına dahil edilen biyografi türü, 2017-2018 eği-
tim-öğretim yılının başında yayımlanıp liselere dağıtılan Türk Dili ve Edebiyatı (9) Ders Ki-
tabı’nda da buna uygun biçimde yer almıştır (Yücel, Türkyılmaz ve Sağır, 2017: 221-238). 

Ders kitabının biyografi ve otobiyografiye ayrılan 7. ünitesi, okuma çalışmasıyla başla-
makta, türün tanımı ve örnekleriyle devam etmektedir. Sonrasında ise konu, metni an-
lama-yorumlama çalışmaları ve yazma etkinlikleriyle sona ermekte, benzer uygulamalar 
otobiyografi türü için de tekrarlanmaktadır. Öğretim programına göre bu etkinlikler için 
toplam üç haftalık ders saati öngörülmüştür (MEB, 2017: 41)2. Bu çalışmada, öğretim sü-
recinde etkili olduğu düşünülen ayrıntıların daha iyi anlaşılabilmesi için biyografi türünün 
tanımına ve sıralanan örneklere ilişkin analizlere ağırlık verilecek, okuma ve yazma etkin-
liklerine dair bazı değerlendirmelerde de bulunulacaktır. Biyografi de dahil olmak üzere, 
bütün edebi türlerin hangi yöntemlerle daha etkin öğretilebileceği sorusu önemini koru-
makla birlikte, türlere ilişkin tanım ve örneklerin ne kadar sağlıklı verilebildiği sorusuna 
da cevap aramak gerekmektedir. 

Biyografi türünün neden öğretildiği/öğretilmesi gerektiği sorusuna iki farklı cevap verile-
bilir. Birincisi, edebi eserle yaratıcısı arasındaki varlıksal ilişkinin görmezden gelinemeye-
ceği gerçeğidir (Wellek-Warren, 2016: 85). Geçmişten bu yana edebiyat eserlerini anla-
mak ve yorumlamak isteyenler, sanatçının yaşam serüveni ile duygu ve düşünce dünyasına 
odaklanmışlardır. Bu yönüyle biyografi, edebiyat eleştirisi için önemi yadsınamayacak bir 
kaynak niteliğindedir. 
1 “Türk Edebiyatı” ile “Dil ve Anlatım” derslerinin 2015 yılında “Türk Dili ve Edebiyatı” adıyla yeniden 

yapılandırılmasının ardından yayımlanan öğretim programında, “biyografi-otobiyografi” türü 
11. sınıfların 5. ünitesi olarak planlanmıştı (MEB, 2015: 69). 2017 yılında yapılan son değişikliğin
ardından ise aynı konu 9. sınıfların 7. ünitesine alınmıştır (MEB, 2017: 41).

2 Yürürlükten kaldırılan bir önceki öğretim programında ise aynı konu için iki haftalık ders saati 
öngörülmüştü (MEB, 2015: 69).
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Sanat eseri ile sanatçı arasındaki ilişkinin ötesinde, zamanla bağımsız bir tür haline gelen 
biyografinin, bu özelliğiyle de köklü bir geçmişe sahip olduğu ve özellikle tarih yazıcılı-
ğında yaşamsal bir rol üstlendiği söylenebilir. Bu gerçek, zaman zaman biyografinin bir 
‘edebi tür’ ya da edebiyat kuramlarının argümanı olma niteliğini gölgelemiş ve onu daha 
çok tarihle ilişkili bir alan olarak göstermiştir3. 

İster birincil ya da ikincil edebi türlerden biri olarak, isterse tarih yazıcılığının vazgeçilmez 
bir unsuru olarak kabul edilsin, biyografinin geçmişten bu yana kendine özgü ve zengin 
bir literatür meydana getirdiği anlaşılmaktadır. Bu literatür, yerine göre eleştiri kuramları-
nın bir argümanı, yerine göre bağımsız bir edebi tür olarak, akademik yayınların ve ders 
kitaplarının değişmeyen konuları arasında yerini korumaktadır. 

Ders Kitabında ‘Biyografi’ Tanımı

Biyografi türünün tanımından hareketle yapılacak değerlendirmelere geçmeden önce, ders 
kitabındaki tanımı alıntılamak, ardından sorun olduğu düşünülen unsurlar üzerinde de-
taylı bir çalışma yapmak, doğru olacaktır:

“Biyografi (yaşam öyküsü), alanında tanınmış bir kişinin hayatını anlatan yazı türüdür. Bi-
yografi türünde siyaset, bilim, sanat, spor vb. alanlarda tanınmış insanların hayatı; bilgi, belge 
ve tanıklara dayanılarak, tarafsız ve gerçekçi bir şekilde anlatılır. Kişinin değeri, benzerlerin-
den farklı yönleri anlatılır. Biyografilerde bazen anılardan da yararlanılır. Açık, sade bir dille 
yazılan biyografilerde kronolojik bir sıra izlenebilir. Diğer öğretici metinlerde olduğu gibi bi-
yografilerde de anlatıcı kurmaca bir kişi değil, yazarın kendisidir.” (Yücel vd., 2017: 224)

Tanımda dikkati çeken ilk ayrıntı, biyografiye konu olacak yaşamın “tanınmış bir kişiye” 
ait olacağının vurgulanmasıdır. Bu cümleden anlaşıldığına göre, “tanınmışlık” biyografi 
metni için ölçüttür. Halbuki kaynakların birçoğunda böylesi bir ölçütten söz edilmemek-
tedir. Örneğin, Özkırımlı biyografiyi tanımlarken (1984: 239), “(...) bir kimsenin yaşamını 
konu alan yazılar(...)”; Kudret, (2003: 300) “kişilerin hayatlarını anlatan yazılar; Akalın, 
(1984: 57) “Bir insanın hayatını anlatan eser.”; Arslan ise (1995: 111) “Bir insanın ha-
yatını anlatan kitaplar” ifadelerini kullanırlar. Özdemir daha nüanslı bir tanımlama ya-
par (2007: 206) ve biyografide “(...) yaptıkları ve yaşayışlarıyla okurların ilgisini çekebilecek 
3 Ortaylı’nın biyografinin tarih yazıcılığındaki yerine dair detaylı incelemesi için bk. (Ortaylı, 2009: 131-

142)
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nitelikte olan kişilerin” yaşamlarının anlatıldığını söyler4. Wellek-Warren ise biyografi tü-
rünü tanımlarken S. T. Coleridge’in bir sözüne atıfta bulunurlar: “Ne kadar önemsiz olursa 
olsun bir hayat doğru bir şekilde hikâye edilirse ilgi çekici olacaktır.” (Coleridge’ten aktaran 
Wellek-Warren, 2016: 85). 

Coleridge’in önermesinden hareketle biyografinin tanımına ilişkin iki önemli çıkarımda 
bulunabilir. Öncelikle, yaşamı konu edilecek kişinin “ünlü/tanınmış” ya da “önemli” ol-
ması, biyografi metni için bir “ölçüt” sayılmamalıdır. Çünkü biyografisi yazılacak insanın 
“ünlü” ve “önemli” olması koşul haline geldiğinde; onun aynı zamanda ‘başarılı’ bir fi-
gür olması beklenecek, yaşam öyküsünün başarılarla dolu ayrıntılarına odaklanılacak ve 
sonunda okuyucunun bunlardan bir ‘ders’ çıkarması beklenecektir. Halbuki modern bir 
edebi tür olarak biyografiyi önceki türlerden; efsane ya da menkıbeden ayıran en önemli 
farklılık, kendisine nesne olarak “kahraman”ı değil, “birey”i seçmiş olmasıdır (Özkırımlı, 
1984: 11). Kahraman, başarıları ve yer yer olağanüstü nitelikleriyle; birey ise başarıları 
kadar başarısızlıkları ve zaaflarıyla okuyucunun karşısına çıkacaktır. Modern biyografinin 
amacı bir ahlâk dersi vermek ya da öğütler manzumesi ortaya koymak değil, yaşandığı bi-
linen bir hayatın değerini ve anlamını edebi bir hazza dönüştürebilmektir5. 

Coleridge’in önermesinin işaret ettiği ikinci detay, biyografi yazarının konumuna ilişkin-
dir. Konu edilen hayatın “doğru bir şekilde hikâye edilmesi”, akla biyografi yazarının üs-
lubunu getirmektedir. “Biyografi yazmak, portre yapmak gibi bir sanattır.” diyen, “Biyog-
rafi yazarının hedefi bir erkek ya da kadın yaratmak, onun zamanını yeniden yaşatmaktır.” 
4 Yabancı dildeki kaynaklarda da böylesi bir ölçütten söz edilmez. Edebiyat terimleri sözlüklerinde 

yer alan biyografi tanımlarına bakıldığında, belli başlı unsurların tekrar edildiği görülür. Örneğin, 
“bir kişinin yaşam öyküsünün hikâye edilmesi” (Oxford, 2008), “bir kişinin yaşamının ya da kişisel 
tarihindeki bir bölümün hikâye edilmesi” (Cuddon, 1999: 83), “belirli bir kişinin yaşamının; gerek 
bir bölümünün gerekse tamamının ya da kariyerinde önemli görülen bir kısmının hikâye edilmesi” 
(Dictionary of World Literature, 1953: 39), “belirli bir kişinin yaşamının karakteristik özellikleri, 
mizacı, sosyal ve fiziksel çevresi, eylemleri ve yaşadıklarıyla birlikte hikâye edilmesi” (Abrams, 1999: 
20) gibi ifadelere rastlanır. Bu tanımlamalarda, “ünlü”, “tanınmış” ya da “şöhretli” anlamına gelebilecek 
bir sözcük kullanılmadığı; bunun yerine “belirli”, “seçilmiş”, “muayyen” anlamlarını çağrıştıran
“particular” sözcüğünün tercih edildiği görülür. Anlaşıldığı kadarıyla, biyografi metnine konu olacak
kişinin “ünlü” olması değil, onun yaşamını anlatmaya karar veren ‘yazarın seçimi’ belirleyicidir. 

5 Biyografi türünde eserler de veren ünlü Fransız yazarı André Maurois (1954: 11), aynı konuda şunları 
söylemiştir: “Öğretici bir kitap sanat eseri değildir. Sanat eserlerinin insanlara tesiri de herhangi bir 
ahlâkî hikâyeden daha büyük ve kuvvetlidir. Bir Beethoven senfonisi ahlâkça yüksektir; büyük bir 
biyografi de böyledir, ama yazar ahlâk ilkelerini açıkladığı için değil, büyük bir hayat aslında güzel bir 
şey olduğu için.” 
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önermesini ileri süren André Maurois (1954: 11), her şeyden önce biyografinin bir ‘edebi 
tür’ olarak kabul edilmesi gerektiğini söyler. Bu da bizi, biyografinin bir yazı türü mü, 
yoksa bir edebi tür mü olduğu sorusuna götürür. Çalışmamızın sınırlarını aşan bu soru 
ve cevabı bir yana; biyografinin edebiyat dersi kapsamında öğretilmesi ve örnek olarak sı-
ralanan eserlerin niteliği göstermektedir ki öğrenci bir edebi türle tanışmaktadır. Halbuki 
ders kitabındaki tanımlamada sürekli “öğretici/didaktik” özellik vurgulanmakta, öğrencilere 
bu metinlerin sanatsal bir boyutunun olabileceği düşündürülmemektedir. Burada unutul-
maması gereken nokta, biyografinin, öğretici yönü önemini korumakla birlikte; zamanla 
edebi söylemi çok güçlenen bir türe dönüştüğü gerçeğidir6. 

Tanımda sorun olduğunu düşündüren bir başka unsur, biyografinin “bilgi ve belgelere da-
yanarak, tarafsız ve gerçekçi” biçimde yazılması gerektiğinin vurgulanmasıdır. Yaşadığı ke-
sin olarak bilinen bir insanın hayatından hareket edildiğine ve kurmaca bir metin yazılma-
dığına göre, biyografide “bilgi ve belge” elbette esastır. Ancak herhangi bir yaşamın bütün 
yönleriyle belgelenebilmesi, buradan eksiksiz ve gerçeğe bütünüyle uygun bir bilgi dağar-
cığının elde edilebilmesi kolay değildir. Özellikle Freud’un çalışmalarıyla birlikte modern 
psikolojinin sanat ve edebiyat eserlerinin yorumlanmasında belirleyici bir rol üstlenmesi ve 
biyografinin de bundan etkilenmesi yazarın “sezgisel” gücünü önemli hale getirmiş, dola-
yısıyla bireyin yaşamındaki ‘gerçeklik’ olgusunun yorumlarla desteklenmesi gündeme gel-
miştir. Bu konuda en iyi bilinen isim, modern biyografiyi evrensel ölçekte ihya ederken 
“sezgisel biyografi”nin örneklerini veren Stefan Zweig’dır7. 
6 Bu hata, tanım ve örneklerle sınırlı kalmamış, öğrenciler için öngörülen yazma çalışmalarında da 

tekrarlanmıştır. Ünitenin sonunda öğrencilerden beklenen, öğrendiklerinden hareketle özgeçmiş/
CV ve portre yazıları yazmalarıdır. Halbuki özgeçmiş/CV, bilgi verici ve bütünüyle işlevsel bir yazı 
türüdür ve edebi bir tür olan biyografiyle tek benzerliği, insanın yaşam öyküsünden hareket etmesidir. 
Öğrencinin biyografi türünden bir anda özgeçmiş yazma çalışmasına geçmesini beklemek gerçekçi 
değildir. 

7 Stefan Zweig çok sayıda biyografi kaleme almıştır. Çalışmalarında kullandığı belgeler konusunda 
ne kadar titiz davrandığını ise şöyle anlatır: “ ‘Marie Antoinette’in biyografisinde gerçekten kişisel 
tükenişini tespit edebilmek için dönemin tüm gazetelerini, hicveden yazıları, tüm mahkeme dosyalarını 
en ufak ayrıntısına kadar didik didik ettim.” (Zweig, 2011: 368) Ancak belgeler konusundaki bu 
duyarlılık, yazarın işini her seferinde kolaylaştırmamıştır. Örneğin Zweig, Mary Stuart hakkında 
yazdığı biyografinin girişinde; hayatını konu aldığı İskoç Kraliçesi’ne dair çok fazla bilgi ve belge 
bulunduğunu, içlerinden hangisinin ‘gerçek’ olduğuna karar vermekte zorlandığını itiraf eder: “Burada 
tarihe tanıklık eden her evet sözcüğüne karşı belgelerle kanıtlanmış bir hayır sözcüğü, her suçlamaya 
karşı bir özür yer alır. Yanlış olan doğruyla, yalan ve uydurma olan da gerçekle öyle şaşırtıcı bir şekilde 
karıştırılır ki, her türlü görüş ve düşünce en inandırıcı biçimde ortaya konabilir.” (Zweig, 2016: 12)
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Biyografinin “tarafsız” bir yaklaşımla kaleme alınmasının da vazgeçilmez bir ölçüt olarak 
sunulduğu görülmektedir. Halbuki burada asıl vurgulanması gereken, tarafsızlıktan öte ya-
zarın mümkün mertebe ‘nesnel’ davranabilmesidir. Biyografi yazarı, yaşamını konu aldığı 
kişiye dair bazı değerlendirmeler yapar ve kimi yargılara ulaşırken, kendi tutumunu oku-
yucuya sezdirebilir; ancak önemli olan, sözünü ettiği yaşamın nesnel koşullar içinde ola-
bildiğince anlaşılır bir analizini yapabilmesidir. 

Stefan Zweig, bir biyografi yazarı olarak “tarafsızlık” ve “nesnellik” kavramlarını düşün-
müş ve bu konudaki görüşlerini açıklamıştır. Örneğin Mary Stuart biyografisinde, bu tar-
tışmalı kişiliği İngiliz ya da İskoç olmayan bir yazarın kaleme almasının “nesnellik” adına 
daha olumlu karşılanabileceğini söyler. Ancak her şeye rağmen Mary Stuart’ın “yaşam ko-
şulları hakkındaki biricik hakikati” bilebilmek mümkün değildir. Çünkü yazarın ulaşabi-
leceği tek şey, “ancak olasılığın en üst noktasıdır” ve onun “elini vicdanına koyarak hissettiği 
nesnel şeyler bile öznel olacaktır.” (Zweig, 2016: 13). Zweig’ın bu sözleri de doğrulamak-
tadır ki biyografinin “didaktik” bir tür olduğunda ısrar edip ondan ‘mutlak bir tarafsızlık 
ve nesnellik’ beklemek gerçekçi değildir. Bu konuyu matematiksel bir formül kesinliğinde 
ele almak, biyografi türünün edebiyatın zengin çağrışım dünyasından uzaklaşması gibi bir 
sonuç doğurur ki bu da edebiyat öğretiminin temel felsefesiyle uyuşmaz.

Ders kitabının yaptığı tanımda, “Kişinin değeri, benzerlerinden farklı yönleri anlatılır.” gibi, 
anlamlandırılması güç bir cümleden sonra; “Biyografilerde bazen anılardan da yararlanılır.” 
ifadesi yer almaktadır (Yücel vd., 2017: 224). Oysa biyografi yazarı için anılar, “bazen ya-
rarlanılacak” türden bir malzeme değildir. Tam tersine, “(...) konusunu herhangi bir şekilde 
ilgilendiren her şeyi okumak” zorunda olan biyografi yazarı, “(...) her alanı araştırmak, her 
olayı incelemek, her vesikayı yoklamak ve karşılaştırmak zorundadır.” (Maurois, 1954: 11). 
Modern biyografi yazarını “(...) bir dedektif gibi, sırların peşine düşer, hatta yatak odasına 
kadar girer; bu kadarla yetinmez, ruh dünyasını, hatta şuuraltını kurcalar; çevresiyle ilişkile-
rini deşifre eder. Bazen bir bilgi kırıntısı için yüzlerce kitap karıştırmayı, günlerce arşive ka-
panmayı, gazete ve dergi koleksiyonlarını taramayı göze alır; sorar, soruşturur, akrabalarına, 
dostlarına, gerektiğinde onu tanıyanları tanıyanlara, onlar vasıtasıyla belgelere ulaşmaya ça-
lışır.” sözleriyle tanımlayan Ayvazoğlu da malzemenin sonsuzluğuna dikkat çekmektedir 
(Ayvazoğlu, 2017). Bu sonsuzluk içinde anı/hatıra türünden kaleme alınan eserlerin yad-
sınamayacak bir önemi olduğu halde, ders kitabının böylesi bir tanımlamayı niçin tercih 
ettiğini anlayabilmek zordur. 
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Biyografinin “açık, sade bir dille” yazıldığı bilgisi, türün tanımında dikkat çeken son ayrın-
tıdır. Ders kitabındaki tanımdan hareket eden öğrenci, biyografi türündeki eserlerin “açık 
ve sade” bir dille yazılmış olduğunu düşünecek, bu dil özelliğinin türü ayırt etmede ken-
disine yardımcı olmasını bekleyecektir. Oysa birçok tanım cümlesinde yerli yersiz karşıla-
şılan bu kavramlar, öğrencinin düşünsel evreninde karmaşaya neden olmaktadır. 

Bilindiği gibi, bir ifadenin “açık” olmasından kasıt, seçilen sözcüklerin temel anlamla-
rında kullanılmasıdır; yazarın, söylemek istediğini herhangi bir benzetmeye başvurmadan 
ve dolayısıyla yoruma, yeni bir düşünsel sürece meydan vermeksizin söyleyebilmesi esas-
tır. Oysa Stefan Zweig’ın Erasmus biyografisinden alıntılanan aşağıdaki satırlar, “açıklık” 
ilkesine aykırı gibi görünmektedir: 

“Ortaçağda Avrupa insanının hemcinsleriyle paylaştığı bir tek ortak ruh vardı: Katolik ruhu. 
Avrupa, kilisenin kucağında uyumaktaydı (...)” (Zweig, 1998: 201)

Bu alıntıdaki son cümle dikkatle okunduğunda; Zweig’ın, Ortaçağ’da Katolik Kilisesi’nin 
Avrupa’daki tüm güç odaklarına egemen olduğunu söylemek istediği anlaşılmaktadır. An-
cak bu düşüncesini “kucak” ve “uyku” sözcüklerinin çağrıştırdığı bir benzetme bağlamında 
ifade etmeyi tercih eden Zweig, cümlesinin anlam evrenini okuyucusunun imgelemine ak-
tarmış; kendi üslubunu özgürce kullanırken, okuyucusuna da bir yorum alanı bırakmayı 
düşünmüştür. Bu durum, her ne kadar ders kitabının tanımındaki “açıklık” ilkesinin ihlali 
anlamına geliyorsa da edebiyat kavramının ruhuna ve sanat eğitiminin felsefesine uygundur. 

Biyografi metinlerindeki dilin “sade” olması gerekliliği de başka bir sorunu akla getirmek-
tedir. Dil ve edebiyat derslerinin değişmeyen konularından biri olan ‘anlatımda sadelik’, 
kullanılan dilin “süs ve gösterişten uzak, sanatsız” oluşuna işaret etmekle birlikte, yabancı 
sözcüklerden arındırılmış bir üslup özelliğine de vurgu yapar. Halbuki örnekler bağla-
mında da görüleceği gibi, biyografinin dilini “sade” olarak tarif eden ders kitabı, özellikle 
Tanzimat edebiyatından sıraladığı örneklerde tam tersi yönde bir dil anlayışının egemen 
olduğunu gözden kaçırmaktadır. Bu çelişki, öğrenme sürecini sekteye uğratacak önemli 
bir ayrıntı olarak görülmelidir. 
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Biyografi Türüne Örnekler

Ders kitabında, biyografi türündeki eserlere önce dünya edebiyatından, ardından Türk 
edebiyatının çeşitli dönemlerinden örnekler verilmiştir. Dünya edebiyatından verilen ilk 
örnek, Plutarkhos’a aittir. Örneklere, Yunan edebiyatının ilkçağdaki en etkili yazarları ara-
sında sayılan ve modern biyografiye hem üslup hem de içerik bakımından kaynaklık ettiği 
düşünülen Plutarkhos’la başlamak, yerinde bir seçim gibi görünmektedir. Ancak yazara ve 
eserlerine daha yakından bakıldığında, önemi yadsınamayacak bazı sorunlarla karşılaşıl-
maktadır. Plutarkhos’un biyografi türüne örnek gösterilen eseri, ders kitabında “Hayatlar” 
sözcüğüyle kaydedilmiş ve bir kitap adı olduğunu göstermek için italik harflerle dizilmiş-
tir (Yücel vd., 2017: 224). Bu bilgiden hareket edecek bir öğrencinin, bugün Türkiye’de 
Plutarkhos’a ait bu adda bir kitaba erişmesi neredeyse imkânsızdır. 

Öncelikle bilinmelidir ki çok sayıda eseri olduğu kaydedilen Plutarkhos’un bütün yazdık-
ları, kabaca iki temel kategoriye ayrılmıştır: “Ahlâk konuları (Moralia)” ve “Hayatlar (Vi-
tae)” (Erhat, 2002: 6-7). Dolayısıyla ders kitabında tek bir eserin adıymış gibi aktarılan 
“Hayatlar” ifadesi genel bir adlandırmadır ve daha çok yazarın biyografiler dizisini belirt-
mek için kullanılır. Zaten Plutarkhos’un Türkçeye çevrilmiş ve çevrilmekte olan eserleri, 
günümüzde bu prensibe uygun olarak yayımlanmaktadır8. Ders kitabındaki adlandırma, 
ilk bakışta doğru gibi görünse de bu detaylar düşünüldüğünde hatalı, en azından eksiktir. 

Plutarkhos örneğinden hareketle gündeme gelen ikinci sorun, biyografi türünün tanımıyla 
ilgilidir. Ders kitabında “bilgi ve belgelere dayalı, gerçekçi” bir tür olarak tanımlandığını 
söylediğimiz biyografinin dünya edebiyatındaki en eski örneklerini veren Plutarkhos, Ly-
kurgos’la ilgili biyografisine şu cümlelerle başlar:

“Yasacı Lykurgos hakkında su götürmez hiçbir gerçek söylenemez. Soyu sopu, gezileri, ölümü ve 
özellikle yaşadığı yıllar üstüne tarihçilerin söyledikleri birbirini tutmaz.” (Plutarkhos, 2002: 15)

Yüzyıllar sonra modern biyografi yazarlarının karşılaşacakları en büyük sorunu daha baş-
langıçta saptayan Plutarkhos, “Tarih ne kadar karışık olursa olsun, Lykurgos üstüne yazılan-
lar arasında en az tartışma konusu olanlara ve en iyi bilinen tanıkların sözlerine dayanarak, 
8 Plutarkhos’un 1940’lardaki Milli Eğitim Bakanlığı çevirileri arasında yayımlanan eserlerinde zaman 

zaman Hayatlar üst başlığı kullanılmıştır (Plutarkhos, 1945). Günümüz öğrencilerinin rahatlıkla 
ulaşabilecekleri tercümelerde ise, söz konusu eserde hangi tarihsel kişiliklerin yaşamları karşılaştırmalı 
olarak anlatılmışsa onların adları kullanılmakta; biyografi dizisinin genel başlığı içinse “Paralel 
Hayatlar” ifadesi tercih edilmektedir (Plutarkhos, 2017). 
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Lykurgos’un hayatını anlatmaya çalışacağız.” der ve bir bakıma biyografi türünün tanımını 
da yapmış olur (Plutarkhos, 2002: 15-16). 

Bu ifadelerden de rahatlıkla anlaşılacağı gibi, Plutarkhos için de “gerçekler” vazgeçilmez 
önemdedir ve “belgelerle tanıklıklar” biyografi yazarının en başta gelen yardımcılarıdır. 
Ancak burada ciddi bir yaklaşım farklılığı dikkati çekmektedir; Plutarkhos, bilgi ve bel-
geden hareketle gerçeğe ulaşmanın sanıldığı kadar kolay olmadığını ve adeta eleştirel bir 
bakış açısına ihtiyaç duyulduğunu söylemektedir. Ders kitabındaki tanımlama ise eleştirel 
tutumu bütünüyle dışlamakta ve biyografiyi bir kalıba, üstelik dar bir kalıba sokmak is-
temektedir. Dolayısıyla öğrenciler için yapılan tanımlamanın verilen örnekle ciddi bir çe-
lişki doğurduğu açık biçimde ortaya çıkmaktadır. 

Dünya edebiyatından verilen örneklerden diğer ikisi, Batı literatüründe modern biyogra-
finin gelişmesinde rol oynadığı bilinen eserlerdir. İngiliz edebiyatından seçilen bu eserlere 
yakından bakıldığında, bir ders kitabından beklenen ortalama ciddiyete aykırı düşen bir-
çok detay ortaya çıkar. 

Bu bağlamda sözü edilen birinci kitap, William Roper’ın meşhur Thomas More biyogra-
fisidir. Ders kitabında adı, “Sir Thomas More’un Hayatı” olarak kaydedilmiştir (Yücel vd., 
2017: 224). Kitabın adı italik harflerle dizildiğine göre, Türkçede bu adla yayımlanmış 
olabileceği akıllara gelmektedir. Ancak yapılan bütün taramalara rağmen, kitabın Türkçeye 
çevrilmiş bir baskısına ulaşılması mümkün olmamıştır; anlaşıldığına göre bu eser hiçbir 
zaman Türkçeye tercüme edilmemiştir. Kitabın özgün adı The Life of Saint Thomas Mo-
re’dur ve 1626’daki ilk baskısından sonra farklı yer ve zamanlarda defalarca yayımlanmıştır9. 

İngiliz edebiyatından seçilen ikinci örnek, James Boswell’in Samuel Johnson’ın hayatını 
anlattığı meşhur biyografisidir. Bu eser de ders kitabında “Samuel Johnson’ın Hayatı” şek-
linde kaydedilmiştir (Yücel vd., 2017: 224). Dolayısıyla Türkçede aynı adla yayımlan-
mış bir kitap olabileceği beklentisi burada da geçerlidir. Ancak James Boswell’ın kitabına 
Türkçe literatürde rastlamak mümkün değildir; anlaşıldığı kadarıyla bu kitap da hiçbir za-
man Türkçeye çevrilmemiştir10. 
9 Bu çalışma sırasında, kitabın bir başka biyografiyle birleştirilip 1963 yılında yayımlanan nüshası 

görülmüştür (Roper and Harpsfield, 1963). 
10 Bu çalışma sırasında, kitabın Londra’da yayımlanmış nüshası görülmüştür (Boswell, 1799). 
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Aslına bakılırsa İngiliz edebiyatından seçilmiş bu iki örnek, biyografi türünün zaman içinde 
nasıl modernize olduğunu göstermesi bakımından çok önemli eserlerdir. Kitapların içeri-
ğine yakından bakıldığında, yaşamları konu edilen insanların bütün yönleriyle ele alınmak 
istendiği hemen anlaşılmaktadır. Onların kişisel yaşantıları ve kamuya mâl olmuş özellik-
leri; evlilikleri ya da mesleki deneyimleri, başarı ve başarısızlıkları bir bütün halinde oku-
yucuya aktarılmaya çalışılmıştır11. Ancak bizim için önemli olan, bu eserlerin Türkiye’deki 
öğrenciler için ne ifade edebileceğidir. Türkçeye hiçbir zaman tercüme edilmemiş, dolayı-
sıyla yabancı dildeki literatürü takip edebilen sınırlı çevre dışında Türkiye kamuoyunun 
tanımadığı eserleri lise seviyesindeki öğrenciler için sıralamanın hiçbir anlamı bulunma-
maktadır. Buradaki amaç dünya edebiyatlarında isim yapmış biyografi örnekleri hakkında 
bilgilendirme yapmaksa, Türkçeye tercüme edilmiş eserlerin seçilmesi çok daha doğru ve 
işlevsel olacaktır. Bu konudaki literatür zannedildiği kadar zayıf da değildir. 

Dünya edebiyatından verilen örnekler arasında, Üç Büyük Usta adlı eseriyle son sırada sa-
yılan Stefan Zweig, bu bağlamda örnek gösterilmesi gereken yazarların en başında gelir. 
Bilindiği gibi Zweig, modern biyografi türü söz konusu olduğunda, sadece Avusturya ya 
da Alman edebiyatlarının değil, evrensel anlamda bütün dünya edebiyatının en büyük ya-
zarlarından biri olarak kabul edilir. Zweig, biyografiyi bütün dünyada ilgiyle okunan ba-
ğımsız bir tür haline getirmenin yanında; bir araştırma alanı ya da didaktik bir metin ol-
manın çok ötesine taşımış, onu rafine bir edebiyat eserine dönüştürmeyi de başarmıştır. 

Stefan Zweig’ın Üç Büyük Usta adıyla zikredilen meşhur kitabı, biyografi türünün tüm dün-
yada çok bilinen ve okunan örneklerinden biridir. Ne var ki ders kitabında Zweig’ın ese-
rinin adı eksik biçimde kaydedilmiştir (Yücel vd., 2017: 224). Kitabın tam adı, Üç Büyük 
Usta/Balzac, Dickens, Dostoyevski’dir12. Bilgiyi aktarırken yapılan özensizliğin, ders kitabını 
takip eden öğrenciler için elbette bir bedeli olacaktır: Öğrencilerin, adını eksik öğrendik-
leri kitabın konusuna dair bir izlenim edinmeleri zorlaşacaktır. Kaldı ki Zweig, yaşamlarını 
11 İngiliz edebiyatından seçilen iki örnek de biyografi türünün nasıl detaylı bir çalışma alanı olduğunu 

net biçimde gösterir. Örneğin James Boswell’ın, 18. yüzyılda yaşamış Samuel Johnson’ın hayatına dair 
sıraladığı şu detaylar bile, biyografi türünün Batı’da nasıl bir disiplin haline geldiğini göstermek için 
yeterlidir: Kitapta, ithaf ve önsözlerden sonra Samuel Johnson’ın düzyazı türündeki eserlerinin ayrıntılı 
bir kataloğuna yer verilir. Bunun yanında ekler bölümünde, Johnson’ın parlamento tartışmalarına dair 
kayıtları, mektupları ve daha başka birçok belgeye yer verilmiştir. Aynı dönemde Türk edebiyatından 
ya da düşünce dünyasından herhangi bir isim için benzer bir çalışmayı yapabilmek epeyce zordur. 

12 Bu önemli ayrıntıya, kitabın sadece özgün dilindeki baskılarda değil, Türkçedeki tercümelerinde de 
dikkat edilmiştir (Zweig, 1922) ve (Zweig, 2015). 
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anlatmak istediği romancıları rasgele seçmiş değildir. Amacını, “Balzac toplum dünyasını, 
Dickens aile dünyasını, Dostoyevski bireyin ve insanlığın dünyasını anlatır.” diyerek bir pren-
sibe bağlamıştır (Zweig, 2015: 2). Belli ki okuyucusuna, üç romancının yaşam öyküsünü 
bir araya getirdiği eserinden hareketle ‘bütüncül’ bir bakış açısı sunmak istemektedir. Sa-
dece bu detaydan bile rahatlıkla anlaşılmaktadır ki Zweig’ın kitabının en önemli özellik-
lerinden biri kompozisyonudur ve elbette yazarın kitabına verdiği ad da bu kompozisyo-
nun ayrılmaz bir parçasıdır. Herhangi bir eserin adında böylesi tasarruflarda bulunmak, 
ders kitapları bağlamında kabul edilemeyecek bir müdahale anlamına gelir. 

Biyografi türü için Türk edebiyatından seçilen örnekler, son derece doğru bir tercihle Tan-
zimat edebiyatından itibaren sıralanmıştır. Çünkü Türk edebiyatında, özellikle Divan ede-
biyatı döneminde biyografik özellikler gösteren eserler verilmişse de (tezkireler gibi) bun-
ların modern biyografi türüne örnek oluşturup oluşturamayacağı tartışmalıdır. Dolayısıyla 
bugün bağımsız bir edebi tür haline gelmiş olan biyografiye örnek gösterilecek eserlerin 
türe uygun olanlar arasından seçilmesi çok önemlidir. 

Bu niteliğe büyük ölçüde uyan ve Tanzimat edebiyatından örnek gösterilen ilk eser, Beşir 
Fuat’ın Victor Hugo isimli biyografisidir (B. Fuad, 1999: 33-156). Türkçedeki modern bi-
yografi edebiyatının şekillenmesinde bu kitabın önemli bir yeri vardır. Şiir, roman, öykü 
ya da tiyatro gibi “birincil türlerde” eser vermediği için çoğu zaman “edebiyatçı” sayılma-
yan, ama kendisine yer verilmeden bir ‘Tanzimat edebiyatı tarihi’ yazılması mümkün ol-
mayan Beşir Fuat, birçok niteliğinin yanında Türkçedeki modern biyografi edebiyatının 
kurucuları arasında da gösterilebilir. Biyografide, Batı’daki örneklerine benzer biçimde, 
konu edindiği kişinin yaşamını psikolojik özellikleriyle birlikte ele alan ve eleştirel mesa-
fesini korumaya çalışan bir yazardır. Beşir Fuat’ın bu yönüyle, geleneksel tezkirecilik an-
layışını epeyce geride bıraktığı düşünülebilir. 

Victor Hugo, Türk edebiyatındaki “ilk tenkitli biyografi” olması nedeniyle de ayrı bir özel-
liğe sahiptir (Okay, 2008: 124). Bu anlamda, belki de ders kitabında Tanzimat edebiya-
tından sıralanan örnekler içinde, türe uygunluğu bakımından en isabetli seçimdir. Ancak 
diğer taraftan da kabul etmek gerekir ki Beşir Fuat’ın eserinde gündeme getirdiği mesele-
ler; Victor Hugo’nun edebi dünyası, romantizm akımının eleştirisi ve onun “hakikiyyun” 
dediği realizm akımının Türk okuyucusuna tanıtılması, 9. sınıf öğrencilerinin akademik 
düzeyleri düşünüldüğünde, ilgi çekici konular arasında değildir. 
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Beşir Fuat bu kitabında, Victor Hugo gibi dünya çapında ün sahibi bir edebiyatçının ya-
şam öyküsünü, ‘öğrenilmesi’ ya da ‘örnek alınması’ gereken bir serüven olarak sunma-
mış; esasen bu Fransız aydınının yaşadıklarından ve düşüncelerinden hareketle felsefi içe-
riği de bulunan edebi tartışmalara katkıda bulunmak istemiştir13. Sadece bu yönüyle bile 
çok önemli sayılması gereken Victor Hugo biyografisini, günümüz Türkçesine uyarlanmış 
örnek metinlerden yararlanarak öğrenciye tanıtmak ve bu arada Batı edebiyatının Türk 
edebiyatı üzerindeki etkisini bu sayede daha somut bir hale getirmek mümkün olabilir14. 
Böyle bir çalışma ders kitaplarında da yer alabilir. 

Biyografi türüne Tanzimat edebiyatından verilen ikinci örnek, Namık Kemal’in Evrak-ı 
Perişan adlı kitabıdır15. Namık Kemal’in bu eseri, çoğu zaman ‘tarih’ kategorisinde değer-
lendirilir; ancak modern biyografiye geçişte önemli bir aşama olarak da kabul edilebilir. 
Osmanlı’nın askeri ve siyasi düzlemde devasa sorunlarla boğuştuğu 19. yüzyılın yoğun 
ortamında, Namık Kemal, biraz da Batı dünyasındaki entelektüel saldırganlığa bir cevap 
oluşturması düşüncesiyle tarihsel figürlerin biyografi denemelerini yazmaya başlar. Selahat-
tin Eyyübi, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim gibi hem İslam hem de Osmanlı/
Türk dünyası için sembol niteliğindeki hükümdarların yaşam öykülerini kaleme alan Na-
mık Kemal, modern biyografi türü için ne kadar önemli olduğu zamanla daha iyi anlaşı-
lacak bazı teknik detayları da önemsemiş görünmektedir. 

Evrak-ı Perişan içinde yer alan biyografi denemeleri kısmen hacimlidir ve ele alınan kişilik, 
ifade ettiği düşünülen ‘anlamla’ birlikte bir bütün halinde ortaya konmaya çalışılmıştır. Ah-
met Hamdi Tanpınar da eserin bu özelliğine dikkat çeker ve Namık Kemal’in sadece bi-
reylerde değil, toplumlarda da bir “misyon” aradığını vurgular; buna göre Evrak-ı Perişan, 
ayrı ayrı “misyon” sahibi olan ve toplumsal karşılıkları bulunan kahramanların yaşamla-
rına odaklanmaktadır. Yazar bunu yaparken, yine Tanpınar’ın dikkat çektiği gibi, “kahra-
manlarında muayyen bir seviye, bir insan ve ahlâk” aramaktadır. Namık Kemal, tezkirecilik 
13 Beşir Fuat, “hayalin hakikate üstün geldiği” görüşünü eserinin önemli argümanlarından biri olarak 

sunmuştur: “Fennin meydana koyduğu ufacık bir hakikatten âlem-i insaniyetçe binlerce muhassenât 
hâsıl oluyor. Sırf hayal sayesinde cemiyet-i beşeriyece bir fâide hâsıl olduğunu bilemiyorum. 
Hugo’nun âsârı sırf hayalden ibaret olmadığı, pek çok hakayıkı câmi’ bulunduğu cihetle cidden bu 
eserlerden istifâde olunur; realistlerin mesleğini tasvîb edişimiz romantiklerden ziyade hakikate itina 
ettikleri içindir.” (B. Fuad, 1999: 145)

14 Beşir Fuat’ın bu eseri hem yeni harflere hem de günümüz Türkçesine aktarılmıştır (B. Fuad, 2011). 
15 Evrak-ı Perişan, önce bölüm bölüm tefrika edilmiş; daha sonra 1884’te toplu halde ve Namık Kemal’in 

başka eserleriyle de birleştirilerek yayımlanmış bir kitaptır (Uçman, 1995: 536). 
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geleneğinden neredeyse tümüyle uzaklaşarak “iç insana inmeye, onu az çok yakalamaya –
çok iptidaî bir şekilde olsa bile-“ çalışmaktadır (Tanpınar, 2006: 376). 

Evrak-ı Perişan’ı modern biyografiye yaklaştıran unsurlardan biri de yazarın nesnellik kav-
ramına, bir ölçüde de olsa dikkat etme çabasıdır. Namık Kemal, Fatih ve Yavuz’un icraat-
larını değerlendirirken, mütevazı da olsa eleştirel bir mesafede durmaya çalışmakta, böy-
lece en azından nesnellik adına bir kaygı taşıdığını göstermektedir (Tanpınar, 2006: 374). 

Tanpınar, Evrak-ı Perişan’ı “Türkçenin klasik denebilecek” kitapları arasında sayar ve Namık 
Kemal bu üslupta devam etmiş olsaydı, çok daha farklı bir yazar kimliğiyle tarihteki ye-
rini alabilirdi, iddiasında bulunur (Tanpınar, 2006: 376). 

Bir kısmını saydığımız özellikleri nedeniyle modern biyografiye geçişte kayda değer bir 
aşama olduğunu söyleyebileceğimiz Evrak-ı Perişan, -Namık Kemal’in “lirik” bulunan üs-
lubuna rağmen (Uçman, 1995: 536)- bugünün lise seviyesindeki öğrencilerine ve hatta 
genel okuyucu kitlesine büyük ölçüde uzak kalmıştır. Eski edebiyatı eleştirirken ‘dil soru-
nunu’ her fırsatta vurgulayan ve anlaşılır olma kaygısını çok önemseyen Namık Kemal, 
elbette tipik bir Tanzimat aydını olarak, geleneksel dil anlayışına karşı radikal bir çıkış ya-
pabilmiş ve bu anlamda tutarlı bir örnek ortaya koyabilmiş sayılamaz16. Dolayısıyla ders 
kitabındaki örnekler arasında sayılırken bu ayrıntıların akılda tutulmasında yarar vardır. 

Tanzimat edebiyatından verilen bir başka örnek de Recaizade Mahmut Ekrem’in Kude-
madan Birkaç Şair adlı kitapçığıdır. Bu eserin, yayımlandığı 1887/1888 tarihinde mo-
dern biyografiye geçişte sınırlı bir anlamı olabileceği düşünülse bile, tezkirecilik gelene-
ğinin bir uzantısı olarak kabul edilmesi daha doğrudur. Ekrem’in bu kitapçığının hacmi, 
onun modern biyografi türü için olgun bir örnek olmadığını göstermek için yeterlidir. 
Kaldı ki yazarın kendisi de bunu belirtmekten çekinmez ve eserinde yer verdiği şairlerden 
16 Namık Kemal, eski edebiyatın dil anlayışını şu çok bilinen sözleriyle eleştirir: “İşte okumak bilenlerin 

ekserisi, edebiyat denilen âsârımızı istima ederken başka lisanda yazılmış bir dua zannıyla âmin-hân 
olageldiklerinden...” (Sazyek ve Sazyek, 2008: 154). Evrak-ı Perişan’dan alıntıladığımız ‘akıcı’ ama ‘sade’ 
olmayan şu pasaj ise, Namık Kemal’in eski edebiyat için vermekten çekinmediği hükmün, ne yazık ki 
kendi eseri için de geçerli olduğunu gösterir: “(...) Fatih fevkalâde bir şecâat ve metânetle, ilm ü irfân 
ve huzur- ı efkâr ve kuvve-i ihtira’ gibi nice meziyyât-ı nâdireyi câmi’ ve hele müşgilât-ı nâgehzuhûra 
karşı irtihâl-i tedbîrde kuvveti bayağı i’câz derecesine vâsıl olduğu için dünyaya gelen kahramanların 
en büyüklerinden olmağla berâber Timur gibi dünyaya istîlâ dâiyesinde bulunmuş veya Cengiz gibi 
tab’an harb u tahribi sevmek şöyle dursun, hadd-ı zâtında ilm ü hikmet ve edeb ü letaife ve fetihten 
ziyade îmâra mâil bir zât idi.” (Pala, 1989: 112)
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sadece birisinin, Fuzuli’nin ciddi biçimde anlaşılabilmesi için “böyle bir değil on cüz bile 
gayr-ı mütehammildir” diyerek yaptığı çalışmanın sınırlarına işaret eder. Ekrem’e göre, bu 
eseri bir “şahıs tasviri değil, belki (iskelet) resmi gibi” düşünmek çok daha doğru olacaktır 
(Sazyek, Bayındır, Sazyek ve Evecen, 2014: 58). Buradan da anlaşıldığına göre Kudema-
dan Birkaç Şair, Recaizade Mahmut Ekrem tarafından modern bir biyografi örneği olarak 
tasarlanmış ve sunulmuş değildir17. 

Kudemadan Birkaç Şair, kısmen biyografik özellikler göstermekle birlikte, esasında ede-
biyat eleştirisine örnek gösterilebilecek bir eserdir (Parlatır, 1985: 131). Nitekim, Recai-
zade Mahmut Ekrem, eserinin Şeyh Galip’le ilgili kısmında, meşhur şairin yaşam öykü-
süne ilişkin “(...) ketebeden Mustafa Reşid Efendinin sulbünden İstanbul’da tevellüd etmiştir. 

(...) tarikat-ı âliyye-i Mevleviyyeye girmiş (...) Galata Mevlevihanesi post-nişînliğine kadar 
îsal eylemiştir.” dedikten sonra, “Müşarünileyh daha sinn-i kemâlini bile ikmal edeme[me]
ksizin kırkiki yaşında vedâ’-ı cihân-ı ma’nâ ve terk-i dağdağa-i dünyâ etmiştir. Vefatı 1213.” 
ifadeleriyle yetinmiştir (Sazyek vd, 2014: 81, 83). Şeyh Galip’le ilgili yapılan diğer değer-
lendirmeler ise, eserlerinden örnekler ve şairliği hakkındaki eleştirel düşüncelerden ibaret-
tir. Hal böyle olunca, Recaizade Mahmut Ekrem’in bu eseri hakkında “biyografi” ifade-
sini kullanmak, hele ki onu ‘modern biyografi’ türünün anlatıldığı bir ünite içinde örnek 
olarak saymak zorlaşmaktadır.

Tanzimat edebiyatından verilen son örnek, Muallim Naci’nin 1890 yılında kitap olarak 
yayımlanan eseri Osmanlı Şairleri’dir (M. Naci, 2004). Ancak bu eser de modern biyog-
rafi türünden çok, geleneksel tezkirecilik anlayışına yakın ve esasen ‘edebiyat eleştirisi’ bağ-
lamında ele alınması gereken bir örnektir. Muallim Naci, eserinin önsözünde, tıpkı Re-
caizade Mahmut Ekrem gibi, kitabındaki bölümlerin bir kısmının derslerinde kullandığı 
notlardan oluştuğunu ve daha önce tefrika edilen parçalarla birleştirilip zamanla bir ki-
tap boyutuna eriştiğini açıklar. Kitabında konu edindiği şairlerin şiirlerinden çok sayıda 
örneğe de yer veren Muallim Naci, bunların seçiminde tamamen ‘öznel’ davrandığını iti-
raf eder. Zaten şiirler hakkında yaptığı değerlendirmeler de, onun öznel yönü çok belir-
gin edebiyat eleştirmenliğinin göstergesi niteliğindedir. Osmanlı Şairleri’nin düzeninde de 
17 Recaizade Mahmut Ekrem, eserinde on bir şairin yaşamına değinmiştir. Sinan Paşa’yla başlayan ve 

Sami Paşa’yla son bulan bu listede; Fuzuli, Nedim, Nabi gibi Divan şiirinin son derece önemli şairleri 
yer alır. Ancak Recaizade Ekrem kitabında, kronolojik, tematik ya da esasen sistematik bir sıra takip 
etmez. Zaten kendisi de adı geçen şairlerin, Talim-i Edebiyat’ta kendilerinden örnekler verilen isimler 
olduğunu ve dolayısıyla bu risalenin o çalışmanın bir devamı olarak kabul edilebileceğini söyler. 
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sistematik bir yaklaşımın izlerine rastlanmaz; alfabetik ya da kronolojik bir sıralama söz 
konusu değildir (M. Naci, 2004:23). 

Hiç şüphe yok ki Muallim Naci gibi, yaşadığı dönemin son derece önemli bir edebiyat 
adamının; edebiyattaki “eski-yeni tartışmalarının” popüler bir isminin ve özellikle eleştiri 
tarihinin tutarlı bir kaleminin yazdığı Osmanlı Şairleri, dikkate değer bir eserdir. Ancak 
onun, biyografinin modern bir örneği olmaktan çok, eleştiri türünün Tanzimat’ın ardın-
dan ulaştığı seviyeyi gösteren bir metin olarak değerlendirilmesi ve öğrencilere de bu şe-
kilde sunulması çok daha doğru olur. 

Tanzimat edebiyatından verilen örneklerinden ardından konuya şu cümleyle devam edil-
miştir: “(...) Servetifünun Dönemi’nde Süleyman Nazif ’in Mehmet Âkif adlı eseri biyografi 
türünde öne çıkar.” (Yücel vd., 2017: 224) Öncelikle vurgulanması gereken, bu örnekte 
ciddi bir maddi hatanın yapıldığıdır. Süleyman Nazif, her ne kadar Servet-i Fünun şairi 
olarak bilinse de farklı türlerdeki eserlerinin bir kısmını sonraki süreçte; Meşrutiyet dö-
neminde ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında vermeye devam etmiştir (Enginün, 2006: 563). 
Mehmet Âkif biyografisi ise ilk olarak 1924 senesinde yayımlanmıştır ve dolayısıyla Cum-
huriyet dönemine ait bir eserdir (S. Nazif, 1924). Öğrencilere verilen örnekleri Tanzimat, 
Servet-i Fünun ve Cumhuriyet kronolojisine göre sıralarken, Süleyman Nazif ’in kitabını 
Servet-i Fünun döneminde ve o anlayışa bağlı kalınarak yazılmış bir eser olarak göstermek 
gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmaz. 

Bu vahim hata, edebiyat tarihinin temel bilgilerinin hiçe sayılmasından kaynaklanmak-
tadır. Bilindiği gibi, Mehmet Akif 1873 doğumludur ve Safahat’ın ilk kitabını yayımla-
dığında sene 1911’dir (Enginün, 2006: 592). 1936’daki ölümüne değin şiirlerini peyder-
pey yayımlamayı sürdüren Akif, esas itibariyle Meşrutiyet’ten başlayarak Milli Mücadele 
ve Cumhuriyet dönemlerinin sembol şairleri arasında gösterilir. Dolayısıyla kendisi hak-
kında Servet-i Fünun döneminde (1896-1901) yazılmış ve yayımlanmış bir biyografinin 
olması düşünülemez. Mantık sınırlarını zorlayan ve tarih bilincinin zayıflığına işaret eden 
bu yanlışlık, ders kitaplarındaki özensizliğin çarpıcı örneklerinden sadece biridir. 

Ders kitabındaki bu ciddi hata bir yana; Süleyman Nazif ’in Mehmet Âkif kitabı, biyog-
rafi edebiyatı bağlamında önemli eserlerden biridir. Akif henüz hayattayken yazılmış ol-
masının yanında, şair hakkında kaleme alınan ilk kitap olması nedeniyle de dikkate de-
ğerdir (Okay, 2015: 178). Bu kitap; güncelliğini hiçbir zaman yitirmeyen, ama sadece 
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birkaç metni üzerinden ve ne yazık ki şablonik bir bakış açısıyla değerlendirilen Mehmet 
Akif ’i, lise seviyesindeki öğrencilerin yakından tanıyabilmesi için iyi bir başlangıç olabilir18. 

Ancak bir taraftan da unutulmamalıdır ki Süleyman Nazif ’le Mehmet Akif arasında yakın 
bir dostluk vardır ve kitabın biraz da bu ilişkinin ürünü olduğu anlaşılmaktadır (Okay, 
2015: 178). Dolayısıyla kitabın tamamına öznel bir yaklaşımın egemen olduğunu söylemek 
yanlış olmayacaktır. Böylesi bir öznelliğin, biyografi edebiyatı bağlamında büyük bir zaaf 
yaratacağı düşünülmemelidir; ancak ders kitabında vurgulanan “tarafsızlık” ilkesi hatırlan-
dığında, metinden hareket edecek öğrencinin bir çelişkiye düşmesi de kaçınılmaz olacaktır. 

Modern biyografi türünde yayımlanmış eserlerin en yoğun olarak görüldüğü dönem, Cum-
huriyet sonrasıdır. Dolayısıyla öğrenciler için sıralanacak örneklerin en çok bu dönemden 
seçilmesi beklenir. Ders kitabındaki örnekler arasında bu dönemden 6 eserin adı zikredil-
miştir. Bunlardan ikisi, İlhan Geçer’in Cahit Sıtkı Tarancı ve Ahmet Rasim’in İlk Büyük 
Muharrirlerden Şinasi adlı biyografilerdir. İlhan Geçer’in Cahit Sıtkı hakkında yazdığı ki-
tabın çok uzun süredir yeni baskısı yapılmamaktadır; öğrenciler tarafından kolayca temin 
edilmesi mümkün değildir. Bu çalışma kapsamında da görülemediği için, hakkında tür 
bağlamında detaylı bir değerlendirme yapılamamıştır. 

Ahmet Rasim’in ilk olarak 1927 yılında eski harflerle yayımlanan Şinasi hakkındaki bi-
yografisi ise, ancak geçtiğimiz yıl Latin harfleriyle yeniden yayımlanma şansı bulmuş ve 
günümüz okuruna ulaşabilmiştir (A. Rasim, 2016). Özellikle Cumhuriyet sonrası ve gü-
nümüze yakın dönemden seçilen örneklerin Latin harflerine aktarılmış, yeni baskılarla 
güncellenmiş ve öğrenciler için erişilebilir olmalarına dikkat edilmesi daha doğru olacaktır. 

Cumhuriyet döneminden verilen örneklerden Mithat Cemal Kuntay’ın Namık Kemal bi-
yografisi, üzerinde ayrıca durulmayı hak eden farklı bir eserdir. Birçok özelliği nedeniyle 
modern biyografinin Türkçedeki en başarılı örneklerinden biri sayılabilecek Mithat Ce-
mal’in bu üç ciltlik kitabı, tanınmış bir edebiyatçının kaleminden çıktığı için olmalı, öz-
gün üslubuyla da okuyucuyu etkilemektedir19.
18 Bu kitabın ilk baskısı Arap harfleriyle yapılmıştır. Lise seviyesindeki öğrenciler için uygun olan ise, 

eserin Latin harflerine aktarılmış ve günümüz Türkçesine uyarlanmış baskısıdır (S. Nazif, 2015). 
19 Biyografiyi, bağımsız bir edebi tür haline getiren üslup özelliği, Mithat Cemal’in kitabındaki “Tuhaf 

Bir Çocuk” başlıklı bölümün şu satırlarında kendini gösterir: “(...) 1857 yılında Sofya’dan İstanbul’a on 
yedi yaşında tuhaf bir çocuk geliyordu. Yanında karısı, koynunda divanı vardı. Evli ve divanlı çocuğun 
Sofya’daki konakta adı iki taneydi: haremde Mehmet Kemal, selâmlıkta Namık Kemal. (...) 
Çocuk henüz korkunç değildi, ve o yıl beşinci defa hariciye nazırı olan Âli Paşanın bu çocuktan 
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Ne var ki ders kitabında bu örnekle ilgili de bir dikkatsizliğe rastlanır. Kitabın adı, örnek-
ler arasında Namık Kemal olarak kaydedilmiştir (Yücel vd., 2017: 224). Halbuki Mithat 
Cemal’in eserinin tam adı, Namık Kemal/Devrinin İnsanları ve Olayları Arasında’dır (Kun-
tay, 1944). İlk bakışta ayrıntı gibi görünebilecek bu bilgi, iki nedenle görmezden geline-
mez. Öncelikle, bir kitabın adı ‘özel ad’ statüsündedir ve kimsenin ona müdahalede bu-
lunma hakkı yoktur. Hele ki ders kitaplarında karşılaşılan böylesi dikkatsizlikler, edebiyat 
derslerinin öğrencilere kazandırmayı amaçladığı edebi duyarlılığa aykırıdır. 

İkinci önemli nokta da bizzat Mithat Cemal’in kitabın adı konusunda gösterdiği titizlik-
tir20. Önsözde bu adı tercih nedenini açıklayan yazar, kitabının adıyla içeriği arasında doğ-
rudan bir ilişki kurar: “(...) velhasıl, onun kısa hayatına çok şey ve çok kimse sığdı. Bu esere, 
onun için, şu ismi verdim: ‘Namık Kemal –devrinin insanları ve olayları arasında.’” (Kun-
tay, 1944: IV) Yazarın bu cümleleri de göstermektedir ki ders kitabındaki dikkatsizlik, sı-
radan bir özensizlikten öte eserin niteliğini gölgeleyen vahim bir yanlışlığa dönüşmüştür. 

Mithat Cemal’in Namık Kemal hakkındaki biyografisi, türün tanımında vurgulanan bilgi 
ve belge gerekliliğini ele alış tarzı bakımından da örnek gösterilebilir. Yazar, “vesikaların 
Namık Kemal’ini yazmağa çalıştım.” der; ama bir insanı “belgede” arayıp bulmanın kolay 
olmadığını bildiğinden olsa gerek, sabır isteyen bu çalışma sürecini özetleme gereği duyar: 

“(...) Onun, sade, kahraman olduğu meydanlarda durmadım; alelâde insan olduğu köşelere 
de sokuldum ve, eşyalardan, kâğıtlardan, resimlerden her iki Kemal’i birer birer sordum. Ve, 
‘vatan’ kelimesini bulan Namık Kemal kadar, sevdiği yemeği yediğine memnun olan Mehmet 
Kemal’i de devamlı bir sabırla aradım.” (Kuntay, 1944: III)

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önde gelen romancılarından Yakup Kadri Kara-
osmanoğlu da Atatürk kitabıyla örnekler arasında sayılmıştır (Yücel vd., 2017: 224). Ders 
kitabında değinilmiyor olsa da bu kitabın ikinci bir adı vardır; bu ad, konumuz açısın-
dan da anlamlıdır. Kitabın alt lejantı olarak kaydedilen “biyografik tahlil denemesi” ifa-
desi, eserin hangi türe ait olabileceği konusunda okuyucuya ipucu verir (Karaosmanoğlu, 
2014). Romancı kimliğinin yanında, edebiyatın birçok türünde eserler vermiş bir aydın 

rahatsız olmasına daha epeyce vakit vardı. Vakaa çocuğun ağzı biraz müthişti, ve Sofya eşrafiyle 
memurlarından hicvetmedik hemen kimse bırakmamıştı.” (Kuntay, 1944: 2)

20 Bu kitap hakkında yapılan değerlendirmelerde, 1944 yılında Maarif Matbaası tarafından yapılan baskı 
esas alınmıştır (Kuntay, 1944). Eserin yıllar sonra Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından ikinci 
baskısı yapılmışsa da şu anda piyasada mevcudunu bulmak mümkün değildir. 
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olarak da tanınan Yakup Kadri, herhalde yazdığı kitabın hangi türe ait olabileceğinin ayır-
dındadır. Ancak edebi eserleri kategorize etmenin zorluğunu bildiğinden olsa gerek, mü-
tevazı davranmış ve kitabına açıklayıcı bir ikinci ad daha vermiştir. 

Atatürk’ün kişisel özelliklerini odak noktasına yerleştiren bir eser, elbette biyografik özel-
likler gösterecektir. Ancak bu özelliklerin varlığı, söz konusu eseri biyografi türünün ör-
nekleri arasında saymak için her zaman yeterli olmayabilir21. Yakup Kadri’nin Atatürk ki-
tabına daha yakından bakıldığında, bu yöndeki tereddütleri güçlendirebilecek unsurlara 
rastlanmaktadır. Örneğin kitaptaki bölüm adları, Atatürk’ün kişisel özelliklerini öne çı-
karmaktadır: “Kahramanlığı”, “Dahiliği”, “Devlet Kuruculuğu”, “Milliyetçiliği”, vs... El-
bette her başlığın detaylandırılabilmesi için Atatürk’ün kişisel yaşamından kesitlere ihti-
yaç duyulmakta; belgelere, tanıklıklara ya da gözlemlere dayanan geniş bilgilendirmenin 
yapılabilmesi için biyografinin rehberliğine başvurulmaktadır. Kitapta, Atatürk’ün yaşamı 
bir kronolojiye bağlı kalınarak anlatılmamakta; ancak bütüncül bakış açısının korunabil-
mesi için, yaşamının dönüm noktalarından kişiliğinin farklı özelliklerine doğru zengin çı-
karımlar yapılmaktadır. 

Örneğin Yakup Kadri daha kitabının ilk satırlarında, “Bizim ilkgençlik yıllarımız bir milli 
kahramana hasretle geçti. Biz; -şimdi ellisine varanlar, elliden ötekiler- gözlerimizi dünyaya 
bir bozgun havası içinde açtıktı.” sözleriyle Atatürk fenomeninin Türk toplumsal yaşamında 
nasıl bir boşluğu doldurduğunu açıklamaktadır (Karaosmanoğlu, 2014: 13). Dolayısıyla 
Yakup Kadri’nin bu eseri, Atatürk’ün yaşam serüveninden çok düşünce dünyasına odakla-
nan, ama bir taraftan da yaşamının dönüm noktalarına değinmeyi ihmal etmeyen önemli 
bir kitaptır. 9. sınıf öğrencilerinin Atatürk’ün entelektüel birikimini daha yakından tanı-
yabilmeleri için de sağlıklı bir kaynak niteliği taşımaktadır. 

Ancak bu kitap, öğrencilere biyografi türünün bir örneği olarak tanıtıldığı ve türün tanı-
mından sonra verilen örnekler arasında yer aldığı için önemli bir ayrıntıya daha dikkat çe-
kilmesi zorunludur. Biyografiyi “tarafsız ve gerçekçi” bir tür olarak tanımlayan ders kitabı; 
örnek verdiği Atatürk kitabında, Yakup Kadri’nin kendi eseri için söylediklerini dikkate al-
mamış gibidir. Yazar, eserinin önsözünde, “(...) beni okuyacak olanlara şunu da hatırlatmak 
isterim ki, bu kitap, Atatürk’ün ölümünü takip eden yas ve elem haftalarında ve hemen bir 
hamlede yazılığı için onda büsbütün objektif vakıf aranmamalıdır.” (Karaosmanoğlu, 2014: 
21 Unutulmamalıdır ki “Biyografide ana koşul, doğumundan ölümüne bir kişinin yaşamının anlatıl-

masıdır.” (Özkırımlı, 1984: 12)
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11) Yakup Kadri’nin Atatürk kitabı, yazarının aksi yöndeki vurgusuna rağmen ve anlaşıl-
ması güç bir nedenle, öğrencilere “tarafsız ve nesnel” bir eser olarak tanıtılmakta, dolayı-
sıyla bağlamından uzaklaştırılmaktadır.

Türkçedeki biyografi edebiyatının gelişmesine son yıllarda verdiği eserlerle katkıda bulu-
nan Beşir Ayvazoğlu, Yahya Kemal hakkındaki biyografisiyle örnekler arasındadır (Yücel 
vd., 2017: 224). Ancak ne yazık ki örneklerin hemen hepsi için geçerli olan dikkatsizlik, 
bu kitapta da görülmüştür. Ayvazoğlu’nun kitabının adı sadece Yahya Kemal olarak kayde-
dilmiştir; doğrusu, Yahya Kemal/Eve Dönen Adam olmalıdır (Ayvazoğlu, 2003). Bu ayrıntı, 
biyografinin adının eksiksiz biçimde ifade edilmesinden başka, kitabın içeriğiyle de ilgilidir. 

Ayvazoğlu, Yahya Kemal biyografisinde “ev” sözcüğünü bir metafor olarak kullanır, şairin 
yaşamını ve düşünce dünyasını bu kavram üzerinden açıklamaya çalışır. Kitaptaki bölüm 
adları da bu düşünceyi destekler: “Evden Kaçan Çocuk”, “Evdekiler”, “Evin Çocukları”, 
“Evin Tarihi”, vs... Kaldı ki “Eve Dönen Adam” tamlaması, aynı zamanda kitabın ikinci 
bölümünün adıdır (Ayvazoğlu, 2003: 31-48). Bilindiği gibi, Yahya Kemal için bu sapta-
mayı ilk olarak öğrencisi Ahmet Hamdi Tanpınar yapmış ve hocasının “(...) cemiyet ola-
rak kendimizi tanımak, sanatkâr olarak iç benliğimizi kurmak şartıyla eserimizi” oluştur-
mayı teklif ettiğini söylemiş ve eklemiştir: “(...) o kaçış kapılarını arayan insan değil, (...) 
eve dönen adamdır.” (Tanpınar, 2001: 47, 51)

Bu temel düşünceden hareket eden ve Yahya Kemal’in yaşamını bu saptamanın etrafında 
yeniden değerlendiren Ayvazoğlu, esasında ders kitaplarından antolojilere değin adı ve şi-
irleriyle her yerde karşılaştığımız ünlü şairin, modern anlamdaki ilk biyografisini yazmıştır. 
Yahya Kemal hakkındaki kitapların daha çok eleştiri, deneme ve en çok da anı türünde yo-
ğunlaştığı düşünüldüğünde, söz konusu biyografinin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Yahya 
Kemal adını birçok vesileyle duyan, onun şiirlerini okuyan öğrencilerin, şairin yaşamı ve 
düşünceleri hakkında –edebi lezzet de alarak- bilgi edinebilecekleri bu temel kaynağı, bi-
yografi örnekleri arasında saymak ne kadar doğruysa; adına müdahale etmek ve onu bağ-
lamından uzaklaştırmak da o kadar hatalıdır. 

Kitapta biyografi türüne örnek olarak sayılan son eser, İhsan Işık’ın Türkiye Ünlüleri Ansik-
lopedisi’dir (Yücel vd., 2017: 224). Ünite başına konan okuma parçası da yine bu eserden 
alınan ve Cahit Sıtkı’yı anlatan bir ansiklopedi maddesidir (Yücel vd., 2017: 222-223). 
Edebiyat öğretmeni İhsan Işık’ın 1990’dan itibaren peyderpey yayımlamaya başladığı ve 
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zamanla içeriğini zenginleştirip adını değiştirerek geliştirdiği ansiklopedi, belki de verilen 
örnekler arasında en ilginç olanıdır22. Çünkü adından da anlaşılacağı gibi bu eser, biyog-
rafiden çok ansiklopedi türüne örnek gösterilebilecek özellikler taşır23. 

Sadece farklı alanlarda ün yapmış insanların yaşamına yer veren bir ansiklopedi çeşidi ol-
ması, İhsan Işık’ın bu çalışmasını modern biyografiye örnek olarak göstermek için yeterli 
değildir24. Okuma parçası olarak verilen “Cahit Sıtkı Tarancı” maddesinde de görüleceği 
gibi, ansiklopedi maddesi halinde tasarlanmış biyografi metinleri, yaşamı anlatılan kişiyi 
bütün yönleriyle kapsamak ve okuyucuya detaylı biçimde aktarabilmek özelliğinden yok-
sundur25. “Bunlarda amaç, salt bilgi vermektir.” Dolayısıyla “(...) anlatım biçimi olarak bir 
edebiyat türü sayılmazlar.” (Özkırımlı, 1984: 12) Biyografik özellikler gösteren ansiklopedi 
maddesi, öğrencinin başlangıç seviyesindeki temel bilgileri edinebilmesi ve sözü edilen ki-
şiye yönelik ilgi duyabilmesi açısından işlevseldir. Onun ötesinde, bu türde bir kitabı mo-
dern biyografi örneği olarak sunmak ve dahası ünitenin başına konan okuma parçasını da 
bu hatalı örnekten seçmek, büyük bir yanlışlıktır26. 

Sonuç ve Öneriler

Eskilerin sık sık tekrar ettikleri bir söz, edebi türlerin tanımlanması bağlamında hatırla-
nabilir: “Nazariyeler ameliyelerden doğar.” Herhangi bir edebi türün tanımını yapmak, 
22 Ders kitabında Türkiye Ünlüler Ansiklopedisi adıyla yer alan bu kitap serisi, zaman içinde farklı 

adlarla, ama büyük ölçüde benzer içeriklerle birçok defa yayımlanmıştır (Işık, 2006).
23 Bilindiği gibi ansiklopediler, edebi yönü bulunmayan, daha çok sınırları önceden belirlenmiş bilgi 

dağarcığını aktarmayı amaçlayan didaktik kitaplardır. 
24 Biyografiler, kapsamları bakımından “kişisel biyografi” ve “genel biyografi” adlarıyla iki ana başlık 

altında toplanır. “Alfabetik ya da sistematik bir sözlük biçiminde düzenlenen genel biyografiler[de], 
(...) doğum, ölüm yılları, öğrenim ve mesleki durum gibi kalıplaşmış bir yol izlenir, kaba çizgileriyle o 
kişinin yaşamı verilir.” (Özkırımlı, 1984: 12)

25 Burada bir soru sorulabilir: Biyografilerin hacmi nedir? Tanım yapılırken de değinilmeyen bu ayrıntı 
önemsiz değildir, çünkü “Biyografiler bir yazı hacminde olabileceği gibi, bir kitap büyüklüğünde 
de olabilir.” (Karataş, 2007: 76) Ders kitabında okuma parçası olarak ansiklopedi maddesi verilmiş, 
örneklerin tümü risale ya da kitap boyutunda eserlerden seçilmiştir. 

26 Eleştirimizin bu aşamasında; bu örnekle gösterilmek istenen şeyin farklı olduğu, biyografik bir 
ansiklopedi maddesinden hareketle öğrencinin konuya hazırlanmak istendiği söylenebilirse de böyle 
bir görüşe katılmak mümkün değildir. Zira okuma parçasında bu ayrımı vurgulayan hiçbir ayrıntıya 
yer verilmediği gibi, örneklerin sonunda yer verilen ansiklopedinin diğer eserlerden farkına da 
değinilmemiştir. Ayrıca bu kapsamda bir örnek verilmek istendiğinde, Behçet Necatigil’in çok meşhur 
olmuş ve zaman zaman güncellenmiş Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü’nün hatırlanmamış olması da 
ilginçtir. Söz konusu eser için bk. (Necatigil, 2016)
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kavramsal çerçevesini oluşturmak ya da eleştirel kuramını geliştirebilmek için, öncelikle o 
türdeki eserlerin ortaya çıkmış ve dahası yaygınlaşmış olması zorunludur. Kısacası, önce 
edebiyat eserinin oluşması; ardından bir tasnif ve tanımlamanın yapılması beklenir. Bu ya-
lın ve iyi bilinen gerçek, elbette biyografi türü için de geçerlidir. Ancak bu çalışmaya konu 
olan ders kitabı başta olmak üzere, Türkiye’deki okul kaynaklarına eleştirel bir gözle bakıl-
dığında görülmektedir ki edebi tür tanımlamalarında eserden hareket edilmemekte; adeta 
‘bağımsız’, ‘ilgisiz’ ve ‘bağlamdan uzak’ bir yaklaşım benimsenmektedir. 

Ayrıntısına yer verdiğimiz biyografi örneğinde de açık biçimde görüldüğü gibi, ders ki-
taplarındaki edebi tür tanımlamaları, ‘kapsayıcı’ olmak yerine ‘sınırlayıcı’dır. Edebi türleri 
çok kalın çizgilerle birbirinden ayıran, adeta matematiksel formüllere benzeterek şablon-
lar oluşturmak isteyen ders kitapları; bu tutumlarıyla öteden beri yakınılan ve mücadele 
edilen ‘ezberci’ yaklaşıma da hizmet etmektedir.

Edebi türleri dogmatik biçimlere dönüştürmek, öğrencilerdeki serbest düşünme ve çağırı-
şım yapabilme yeterliliğini sınırladığı gibi; sözü edilen türün örnekleri de göstermektedir 
ki düpedüz çelişkili ve hatta gerçeğe aykırı bilgiler de dolaşımda kalmaktadır. Oysa bütün 
modern yaklaşımlar söylemektedir ki edebi türlerin sayısı sınırlanamaz, geleneksel türler 
arasında “bir karışma olabileceği” inkâr edilemez ve türlerin “saflık” kadar “zenginlik” te-
melinde de gelişme gösterdiği unutulamaz (Wellek-Warren, 2016: 277). Ancak ne yazık 
ki Türkiye’deki ders kitaplarının böylesi modern yaklaşımlardan haberdar olduğunu gös-
teren işaretler çok azdır. 

Ders kitaplarının önemli bir eksiği de edebi türlere verilen örnekler bağlamında ortaya 
çıkmaktadır. Dünya edebiyatından başlayıp Türk edebiyatına geçen ve genellikle krono-
lojik bir sıra izleyen örnek listeleri, bilgisiz ve özensiz bir bakış açısının ürünüdür. Biyog-
rafi örneğinde görüldüğü gibi, olabildiğince fazla sayıda eser sıralamanın öğrenci için bir 
şey ifade ettiğini düşünmek hatalıdır. Bazı eserlerin adlarını ezberletmek ya da edebi değeri 
şüpheli eserleri tarihsel niteliğinden dolayı sürekli tekrar etmek, modern öğretim yaklaşım-
larının çoktan terk ettikleri yöntemlerdir27. Kaldı ki geleneksel ezberci yaklaşım benimse-
necek bile olsa, o edebi türe ait olup olmadığı belirsiz eserlerin, yabancı dillerde yazılmış 
27 Böylesi örneklerin gereksizliğini Akatlı da vurgulamaktadır: “Yalnızca taşıdığı belli bir tarihsel 

özellik nedeniyle, örneğin ilk Türk romanı, noktalama işaretlerinin kullanıldığı ilk yapıt vb. olmaları 
yüzünden bazı ad ve eserlerin öğrenciye belletilmesi, onun edebiyat bilincine ve zevkine hiç katkısı 
olmayacağı gibi...” (Akatlı, 2002: 74) 
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ama Türkçeye hiçbir zaman çevrilmemiş kitapların örnek diye sayılması; kitap isimlerinin 
genellikle eksik kaydedilmesi ve edebiyat tarihinin temel bilgileriyle çelişen örnekler veril-
mesi kabul edilebilecek hatalar değildir. 

Bir edebi türün tanımından sonra verilen örneklerin olabildiğince uzak geçmişten başla-
narak seçilmesi, edebiyat tarihinin kendi mantığı içinde anlaşılabilir bir durumdur. Ancak 
unutulmamalıdır ki Türk edebiyatına Batı edebiyatlarından geçen, ilk örneklerine Tanzi-
mat sonrasında rastlanan ve olgun örnekleri için genellikle Cumhuriyet döneminin bek-
lendiği türlerde daha dikkatli bir seçme yapılmalıdır. Biyografi de son kertede Batı’da or-
taya çıkıp modernize olmuş ve tarihsel süreçte Türk edebiyatında kendisini göstermiş bir 
türdür. Benzer özellikler gösterdiği ya da benzer ihtiyaçları karşıladığı gerekçesiyle Türk 
edebiyatındaki tezkirecilik geleneğinin devamı sayılabilecek eserlerin, ders kitaplarında mo-
dern biyografi örnekleri arasında sayılması doğru değildir. Biyografi de dahil olmak üzere, 
Türk edebiyatındaki türlerin olgunluk ya da gelişmişlik seviyesi için örneklerin tarihselli-
ğini ölçüt olarak belirlemek, herhalde çok sağlıklı bir yöntem olamaz. Burada önemli olan, 
eserlerin edebi niteliğinin değerlendirilebilmesidir. 

Son olarak biyografi türünün öğretim süreciyle ilgili şu önerilerde bulunulabilir:

1. Biyografiye “öğretici metinler” kategorisinde yer vermek, onun edebi yönünü görmez-
den gelmeye neden olmamalıdır. Özellikle Batı edebiyatlarında ve son dönemde Türk
edebiyatında da modern biyografi türünün bağımsız bir edebiyat eseri haline geldiği
görülmelidir. Dolayısıyla “öğretici” özelliği vurgulanan bir metnin sadece ‘aktarmak/
anlatmak’ değil, aynı zamanda ‘anlamlandırmak’ işlevi olduğu da unutulmamalı; ders
kitaplarındaki tanımlamalar ve örnekler buna göre yeniden düzenlenmelidir.

2. Biyografi de dahil olmak üzere, bütün edebi türlere ilişkin tanımlamalar olabildiğince
‘kapsayıcı’ bir bakış açısıyla yapılmalıdır. Modern edebi türler arasına kalın çizgiler çi-
zilemeyeceği kabul edilmeli, dogmatik tarifler ve şablonik değerlendirmelerden uzak
durulmalıdır. Öğrenciye düşünsel bir özgürlük alanı bırakan tanımlar tercih edilmeli,
hatta mümkünse dikkatle seçilmiş örnek metinlerden hareketle öğrencinin kendi ta-
nımını yapmasına fırsat verilmelidir.

3. Bütün edebi türler için geçerli olan bir ilke, biyografi bağlamında yeniden hatırlan-
malıdır: Ünite kapsamında sunulan örnek okuma parçalarının biyografi türüne uy-
gunluğuna çok dikkat edilmeli, yapılan tanımlama ile okuma parçası arasında çelişki
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bulunmamasına özen gösterilmelidir. Öğrencilerin önemli bir kısmının, okuma par-
çalarıyla yetindikleri ve başka eserlere erişebilmek için çaba sarf etmedikleri düşünül-
düğünde, bu özenin anlamı daha iyi anlaşılacaktır. 

4. Biyografi türüne örnek olduğu düşünülen çok sayıda eser ismi sıralamak, bir yerde
edebiyat öğretimini ‘edebiyat tarihi’ bağlamına geri döndürmektir. Öğrencinin adını
okuyup/işitip geçtiği, içeriğine dair hemen hiçbir şey öğrenmediği/bilmediği, metnine
dair bir örnekle karşılaşmadığı bu eserlerin listesi, öğretim sürecine hiçbir katkı sağla-
mamaktadır. Bu tutum, edebiyat derslerinin içeriğini kurallar ve listeler manzumesine
dönüştürmektedir.

5. Biyografi türüne örnek gösterilen eserlerin içeriğinin zaman zaman tür bilgisiyle çeliş-
tiği ve çoğu eser isminin eksik kaydedildiği ortadayken; söz konusu listelerin bilinçli bir
şekilde hazırlandığını söylemek olası değildir. O nedenle örnek eserlerin listesi hazırla-
nırken, mümkün olan en geniş listeyi oluşturabilmek kaygısıyla hareket etmek yerine;
seçilen eserlerin çok iyi bilinmesine ve içerikleriyle tür bilgisinin örtüşmesine dikkat
edilmelidir. Dünya edebiyatından seçilen örneklerin mutlaka Türkçeye tercüme edil-
miş, Türk edebiyatından seçilmişlerin de öğrencilerin akademik seviyesine uygun ol-
masına özen gösterilmelidir.

6. Bir ders kitabının burada sözü edilen detaylı bilgilere yer vermesi ve kapsamlı akade-
mik tartışmaları içermesi elbette beklenemez. Önemli olan, akademi dünyasının ak-
tüel tartışmalarından haberdar olan ve ortaya çıkan yeni görüşlere eleştirel bir mesa-
feden bakabilen ders kitabı yazarlarının; öğrencilerin bilişsel seviyelerine uygun, akılcı
ve gerçekçi bir üslup benimseyebilmeleridir. Aynı beklenti, ders kitaplarını inceleyen
ve denetleyen komisyon üyeleri için de geçerlidir.
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USING PREDICT-DO-OBSERVE-EXPLAIN 
STRATEGY TO ENHANCE CONCEPTUAL 
UNDERSTANDING OF ELECTRIC 
CIRCUITS FOR VOCATIONAL LEARNERS

Parinda Phanphech, Tanes Tanitteerapan

Abstract

This paper reports on the development of a Predict, Observe, and Explain (POE) teaching strategies 
to help students overcome the misconceptions on Electric circuits. We also added DO to Predict, Do, 
Observe, and Explain (PDOE)approach involves students predicting the results, doing a virtual simu-
lation of the prediction, observing the results and subsequently explaining any differences between what 
they predicted versus what they observed. The aim of the study was to investigate the effect of teaching 
Electric circuits concepts using PDOE strategy. The samples of research were 40 the high vocational 
certificate students (first year) in Thailand. Students’ misconception about Electric circuits was evalua-
ted via a pre-posttest. The results suggested that the strategy helps students to achieve better conceptual 
understanding of the concept of Electric circuits.

Keywords: PDOE strategy, student’s misconceptions, vocational education, electric circuits. 

Introduction

The outcome of scientific learning is not just the student’s achievement, learning achieve-
ment learning process is also considered. Therefore, the integration science process skills 
are materials for scientific learning (Arends, 1997; Harding, 1998; Anderson, 2000). The 
center learners in the classroom through advice for a teacher as a facilitator is the learning 
model in scientific learning activities (Joyce et al.,1992; Eggen & Kauchak, 1998; Barton, 
1998; Anderson et al.,2001). Predict-Observe-Explain(POE) strategies are considered as 
constructivist-oriented strategies (White & Gunstone, 1992) that help students put forth 
and test hypotheses (Kibirige, Osodo & Tlala, 2014). The POE are also useful for helping 
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teachers identify students’ misconceptions (Boo & Watson, 2001; Kibirige, Osodo & 
Tlala, 2014). The strategies can help teachers find out about “learners’ prior knowledge 
and thought processes” which they can then use to “find sustainable solutions to over-
come such misconceptions” (Kibirige et al., 2014, p. 301). Misconceptions can take the 
form of incorrect understandings (Martin, Sexton, and Gerlovich, 2002) and may be re-
sistant to change (Eggen and Kauchak, 1998). For example, Kibirige et al.’s (2014) study 
showed how POE strategies had “a positive effect on learners’ misconceptions about dis-
solved salts” (p. 305) and helped students to improve. The use of the strategies also pro-
vided an opportunity for teachers to identify new misconceptions.

There are many studies on students’ misconceptions related to different scientific concepts. 
Electric circuits concept is a popular topic of the researcher to explore about student’s mis-
conceptions because all students must study the electric circuits which this content is de-
pending on the grade level. Electric circuit is fundamental to the study of electricity and 
must be known in depth. If knowledge is lost in a particular session or class it will lead 
to misconceptions. Because electricity is abstract, intangible and difficult to understand, 
many students form incorrect understandings and fail to grasp the concepts (Frederiksen, 
White & Gutwill, 1999). The body of knowledge on electric circuits is a broad, focus-
ing on current, resistance, voltage, series and parallel-circuits (Duit & Von, 1997). How-
ever, those who study about the circuits must deeply understand the properties, specific 
characteristics and behavior of the circuits. In addition, students sometimes rely on in-
tuitive conceptions to understand electricity and electric circuits (Ding et al, 2006; Duit 
& Von, 1997; Kollöffel & Jong, 2013). Turgut, Gurbuz, and Turgut (2011) conducted 
a study in Turkey with 10th-grade students. They found that the most common miscon-
ceptions were that students thought that current does not flow and none of the bulbs 
are lit when the switch is closed. A study of high-school students in Romania found that 
they believed that current decreases when it passes through the bulb which is a miscon-
ception (Korganci et al., 2015). Similarly, Engelhardt and Beichner (2004) in the USA 
found that students misunderstood that a battery provides a constant source of current. 
These results showed that misconceptions occur in various nations, grade level over and 
over again through contrastive educational system (Duit & Von, 1998; Taber, de Traf-
ford & Quail, 2006). Moreover, there is proposed 5E learning (Cepni & Sahin, 2012) for 
promote an understanding, but the result is dissatisfaction. It needs another effort more 
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effective. These studies are research in pupil, elementary and high school, but have a few 
studies on vocational school.

In vocational education system, which is the system that emphasize on practical sessions 
with theoretical learning so that the students will gain both knowledge and skills. The 
learning model which to overcome student’s misconception for vocational learners should 
be doing in learning process. circuits. Therefore, we added DO to Predict, Do, Observe, 
and Explain (PDOE) approach involving students predicting results, doing a virtual sim-
ulation of the prediction, observing the results and subsequently explaining any difference 
between what they predicted and what they observed. This paper represents effectiveness 
of PDOE strategy to overcome misconception in electric circuits for vocational learners.

Methodology

Research Design

In this study, quasi experimental design was used a pre-post intervention design involving 
two groups; Experimental and control group were selected randomly. The control group 
that received the traditional lecturing and laboratory instruction, and the experimental 
group that received the PDOE strategy instruction. The design is represented schemati-
cally as follows in Table1: 

Table 1: The research design

Groups Pre-tests Teaching Approach Post-tests

Control group DIRECT test Lecture and Laboratory DIRECT test

Experimental group DIRECT test PDOE DIRECT test

Participants

The study consisted of 40 students (all males, whose ages ranged from 15-17 years) in 
the first year of High vocational certificate in Vocational Technical College, Thailand. The 
participants were diploma students who graduated vocational certificate in Electrician de-
partment and remaining two years in same major for high vocational certificate. Twenty 
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learners from acted as the experimental group (EG) whereas as the control group (CG) 
consisted of rest 20 learners, both group were purposively sampled.

Instruments

Determining and Interpreting Resistive Electric circuit concepts test (DIRECT) version 
1.2 was used as pre- and post-test instrument. It was administered to both groups before 
intervention, to identify their level of understanding and determine students’ conceptions 
of the electric circuit. After the intervention, this post-test was given for all students in 
both groups to determine the level of achievement. The DIRECT developed by Engel-
hardt (1997) and conducted with versions 1.0 and 1.1. After an initial round of testing 
with version 1.0, he implemented version 1.1 which increased the number of choices for 
every question to five, as well as redrawing the realistic circuit diagrams to make them 
more clearly. Version 1.2 offers the same questions as 1.1, but with slightly clearer word-
ing. Version 1.2 is most appropriate for an emphasis on the quantitative aspects of circuits, 
whereas 1.0 is more suited for a qualitative approach. The DIRECT consisted of 29 ques-
tions with five choices and take 45 minutes. The concepts of electric circuits in this instru-
ment is four topics; physical aspects of DC electric circuits, energy, current, and potential 
difference(voltage). Before the intervention, the DIRECT was translated to Thai version.

PDOE strategy, we added one step to conform with the needs of vocational learners. Vo-
cational learners need more than theory. They need opportunities for hands-on, real ex-
periences. In normal models, the actual enactment (the doing) of the scenario is not pos-
sible or feasible in a real environment because it might be dangerous or costly. However, 
in a simulated environment, the enactment of the scenario (the experiment) is possible. 
Therefore, we added DO process to the model to make it PDOE. Thus, instead of only 
POE, our model relies on Predict, Do, Observe, Explain (PDOE) as Figure 1:
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Figure1: PDOE model 

• Step 1(Predict); students have to predict using an if-then scenario. They use an inter-
active with peers by Piaget’s (1936) and Vygotsky’s (1978) emphasis on social inter-
action, constructivism and conversation as a means of learning. The content is auto-
matically available to the teacher but students can choose to make it available to other
students.

• Step 2(Do); after they complete their prediction with peer, they automatically move
to a second interface. In this DO step, students are given the opportunity to carry out
a simulation of the scenario.

• Step 3(Observe); the student can observe the result. The virtual simulation can demon-
strate for easy observation. The student will use an interactive form describe what they
observed.
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• Step 4(Explain); they can once again use the interactive form to explain why there was
a difference between the prediction and what actually occurred. Each pair of students’
input into the three differences interactive form (predict, observe, explain) can all be
stored for future viewing by the teacher. The teacher can then comment and the stu-
dent can view and respond to their teacher’s comments.

Procedures

All subjects in both groups 1) took the 45-minute pretest, 2) received 15 minutes of in-
struction about using approach instrument, 3) performed the 1 hour learning activity and 
4) then took the 45-minute posttest. This intervention took four weeks on June 2017,
that total 2 hours for each week. The PDOE strategy consists of four lesson follow by the
objective in DIRECT test as; physical aspects of DC electric circuits, energy, electric cur-
rent, and potential difference(voltage). Participants took pre-test in the first period and
posttest after completed intervention. In this paper will be presenting the PDOE strategy
in sessions of the most of student’s misconceptions that found in electric circuit which
took the 2 hours for one misconception.

Results

The pre-test as DIRECT test to identify a number of learners’ misconceptions in both 
group: the most of the learners had misconceptions in electric current part by 71.87% 
of CG and 73.5% of EG as follow in Table2. Moreover, the pre-test revealed that learn-
ers believed current decreases when it passes through the bulb (34% of the responses) 
and that direction of electric current is toward from negative pole to positive pole (24% 
of the responses).
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Table 2: Identifies students’ misconception from Pre-test of CG and EG

Misconceptions Pre-test Rate of correct 
answer

Rate of 
misconception 
answer

Physical Aspect of DC electric circuits 
(including resistance, series circuits, 
parallel and combine circuit)

Control %35.68 %64.32

Experiment %31.84 %68.16

Current Control %28.13 %71.87

Experiment %26.50 %73.5

Energy Control %45.21 %54.79

Experiment %39.83 %60.17

Potential Control %41.93 %58.07

Experiment %42.76 %57.24

As seen in Table2, the current is the most of rate of misconceptions answer. The PDOE 
strategy was used in order to improve conceptual understanding in electric current. This 
intervention took one week for this part. After using of the PDOE strategy in this topic 
which the most student’s misconceptions found, a post-test was conducted in EG and 
CG in order to identify and compare the number of correct answer of the learners in 
both group (Table 3).

Table 3: Identifies students’ misconception from Post-test of CG and EG

Misconceptions Post-test Rate of correct 
answer

Rate of 
misconception 
answer

Current Control %50.62 %49.38

Experiment %71.84 %28.16

The results in Table 3 show that the rate of learner’s misconceptions in electric current ses-
sion. After treatment, the rate of correct answer of the EG was higher than the CG that 
increased 45.34% while the CG was 22.49%. The overall of the results pre-posttest in 
current topic for both CG and EG were also conducted using a t-test (Table 4).
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Table 4: Overall the results from CG and EG

Group Mean SD df t-test p

Control
Pre 9.20

1.87 38
-17.025 .000*

Post 14.15

Experiment
Pre 10.55

3.74 27.92Post 19.50

*Significant p < 0.05

Table 4 shows that the achievement of the EG after intervention (mean 19.50 ±3.74 SD) 
was higher than the CG (mean 14.15±1.87 SD). These means were significantly differ-
ent (t = -17.025; p<0.05).

Conclusions

This paper investigated and identified misconceptions that students might have about elec-
tric circuit. The results revealed that electric current is the most students’ misconception in 
electric circuits for high vocational certificate students. The effectiveness of PDOE strat-
egy has effect to alleviate student’s misconceptions about electric current in electric circuit 
study. Learners were able to overcome their misconceptions and enhanced on their think-
ing skills. Two misconceptions were found; 1) current decreases when it passes through 
the bulb and 2) direction of electric current is toward from negative pole to positive pole. 
The PDOE activities with the students in the experiment group suggested the students 
to be active in classroom and help students to better understand the concept of electric 
circuit. They able thought about phenomenon that the questions for student prediction 
level and the next, they can do that phenomenon through electric circuit kit and observe 
what’s happening and then, they compared their prediction with their observations un-
til they can explain what’s happen clearly. In the future, educators should also encourage 
learners in variety grade of students. Furthermore, the PDOE strategy should be provided 
through technology which is accessible for learners. 
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TABLET BİLGİSAYARLAR İÇİN 
HAZIRLANAN DERS İÇERİKLERİNDE 
ÖZGÜN TASARIMIN ÖNEMİ: 
ANİMASYON EĞİTİMİ ÖRNEĞİ /  
THE IMPORTANCE OF ORIGINAL 
DESIGN IN COURSE CONTENTS 
PREPARED FOR TABLET COMPUTERS: 
AN EXAMPLE OF ANIMATION 
EDUCATION
Semih Delil

Başkent Üniversitesi, İletişim Tasarımı Bölümü, semihd@bas

Abstract

With the evolving technology, the benefits of mobile devices such as portability and multimedia features 
that show their presence in every aspect of life cannot be denied. The use of these elements as a tool in 
the process of human educational development enables devices to play a useful role in teaching and lear-
ning. Contemporary education technology, education communication is renewing and developing every 
passing day. When viewed from this perspective, the importance of human machine communication is 
increasing. When portable computers are considered as a training material, the reason for preferring 
the devices is that the interactive facilities that they hold are collected in one device. In addition, tablet 
computers are another benefit that the user considers to be lifting the obligation to be in the course en-
vironment. In addition, the contents prepared for the devices are prepared interactively and originally 
designed in contrast to the normal books, increasing the quality of the education. The purpose of wor-
king in this light of information; to examine the design of content prepared for tablet computers used as 
educational material. These devices, which are in visual, auditory and physical communication with 
the user, allow an educational model determined by the location and time of the student. Working in 
the same context; digitally oriented educational software offers targets on students’ educational process 
impacts.
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1. Tablet Bilgisayarlar ile İnteraktif Eğitim

İnsan hayatının tüm aşamalarında sürekli karşılanan görsellik-görsel şekiller, görsel tasarım, 
görsel ifade, görsel sunu, görsel okuryazarlık vb.- eğitim öğretim yaşantısında vazgeçil-
meyecek bir önemi vardır. “Görsellik”; eğitim öğretim yaşantısı süresince, büyük ölçüde 
sözcüklerin resim veya şekillenmesi olarak algılanmış, bu da eğitimde hatalı bir kullanıma 
neden olmuştur.

Canlıların nasıl öğrendiğinin anlaşılabilmesi için bilim adamları tarafından eğitimle il-
gili teoriler öne sürülmüştür. Teorilerin en büyük yararlarında birisi de içeriğindeki pren-
siplerin bilimsel yolla test edilerek ölçülebilir olmasıdır. Örneğin, multimedya (çoklu or-
tam) prensibine göre “Öğrencilere sadece sözcüklerle verilen bilgiden çok hem resimler 
hem de sözcüklerden oluşan bilgi aktarımı olduğunda etkili bir öğrenme gerçekleşir.” Bu 
prensibi, bir bilim adamı veya öğretmen kolaylıkla test edebi1ir. Örneğin bir bi1im ad-
amı bir grup öğrenciye yalnızca sözcükten oluşan, diğer gruba ise hem sözcüklerden hem 
de resimlerden oluşan bilgi sunabilir. Eğer 2. gruptaki öğrenciler daha iyi öğrenirse, belir-
tilen prensip doğrulanmış olur (Perkmen ve Öztürk, 2009, s. 10).

Günümüzde, “bilim ve teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler, insan yaşamını ve onun bu 
yaşam için yetiştirilmesini büyük ölçüde etkilemektedir” (Alkan, 1977, s. 43). Artan nü-
fusla bireyler ve toplum arasındaki eğitim, iletişim sorunu artmakta ve eğitim alanında 
yeni atılımlar yapılmasını mecbur kılmaktadır. Bütün bireylerin öğrenme ihtiyacı farklıdır 
ve bu nedenle farklı öğrenme stillerine sahiptirler (Perkmen ve Öztürk, 2009, s. 20). Bu 
farklılıklar öğretmede farklı öğrenci profilleri için farklı araç gereç gereksinimlerine neden 
olmuştur. Bu araç ve gereçler teknolojinin de gelişmesi ile sayısal ortama taşınmıştır. Or-
taya çıkan bu gereksinimler bilgisayarları eğitimin içine hızlıca entegre etmiştir. Eğit-
imde yardımcı bir materyal olarak kullanılan bilgisayarlarda ses, durağan ya da hareketli 
görüntünün ve yazının bir arada kullanılması, anlaşılır bir içeriğe sahip olması, güdüley-
ici unsurlar içermesi bireylerin dikkatini çekmekte ve bireylerin eğitimine odaklanmalarını 
sağlamaktadır. Eğitim için hazırlanmış uygulamalarda bireylerin konuyu kavrama süresi, 
konuyu sürekli tekrar edebilme olanağı olduğu için kısalabilmekte ve birey zamana, me-
kana bağlı olmadan bağımsız olarak çalışabilmektedir. Yani eğitim için hazırlanmış bilgisa-
yar uygulamalarında bireysel öğrenmeyi gerçekleştiren birey; bu öğrenme ile konu içinde 
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ileri gidebilir, geri gelebilir ve istediği zaman da konuyu bırakıp daha sonra tekrar istediği 
yerden devam edebilir. Bilgisayarlar ile gelişen teknolojilerin imkânlarından yararlanan 
öğrenciler klasik eğitimden farklı olarak kendi hızlarında öğrenmeyi gerçekleştirebilirler. 
Bu kendi kendine öğrenme sürecinde öğrenci; araştırma yapabilir, kendisine yön belirleye-
bilir ve istediği ya da sorun yaşadığı konuları tekrar edebilirler. Bu doğrultuda yükseköğre-
timde almış oldukları animasyon eğitimi derslerini gerek mesleki alanlarında gerekse gör-
sel eğitim alanında kullanabilirler.

Çoklu ortam yazılımlarının getirdiği kolaylıklar, eğitim alanında önemli yapısal değişmeler 
yapmıştır. Artık görüntünün, sesin, hareketin sunumu izleyiciye daha kolay iletilmektedir. 
Bu gereksinimi eğitimde bir araç olarak kullanan bilgisayarlar, görsel – işitsel araçların pek 
çoğunun işlevini yerine getirmesiyle iletişimi etkinleştirerek bireysel öğrenmeyi kolaylaştır-
masıyla karşılamaktadır. Bilgisayarlar bugünkü durumda öğrenimi büyük oranda birey-
selleştirerek geleneksel sınıf öğretiminin konuyu tek bir kaynaktan öğrenme ya da konuyu 
ezberleme gibi olumsuzluklarını ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktadır. Farklı bilgi, 
beceri ve tutum düzeyindeki bireylerden oluşan bir sınıfta, bilgisayar aracılığıyla yapılan 
eğitim; sınıftaki her bireyin kendi yeteneğinde gelişmelerine ve görsel, işitsel yardımcı 
materyallerle konuyu yaşayarak öğrenmelerine olanak sağlamakta ve çeşitli beklentileri 
karşılayabilmektedir.

1.1. M-Öğrenme

Kişinin yeri ve zamanını kendi belirtebildiği eğitim şekli kuşkusuz mobil teknolojilerle ol-
maktadır ve bu fikir kesinlikle taşınabilir (mobil) eğitim ile sağlanmaktadır. 

Taşınabilir cihazlar eğitimde beş belirgin fark oluşturmaktadırlar.

Portatiflik: Taşınabilir cihazlar eğitim aktivitesine portatiflik getirmektedir;

Edinilebilirlik ve Yaygınlık: Taşınabilir cihazlar (tüm dünyada 6milyardan fazla olan) in-
ternet erişimini ve gelişmiş teknolojisini diğer eşdeğer elektronik cihazlardan daha fonksi-
yonel ve hızlı bir şekilde daha çok insana sunmaktadır. 

Yerleşik ve istenilen zamanda eğitim imkanı: Günümüzde insanlar bilgiye istedikleri 
zaman ve yerde ulaşmak istemektedir, bu mobil cihazlarla ve cihazların ulaştığı bulut-bilişim 
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tabanlı verilerle sağlanabilmektedir. Bu deneyim ve bilgiler bize bulut depolama teknolo-
jileri üzerinden mobil cihazlar sayesinde sağlanmaktadır. 

Bağlantı ve Yakınsaklık: m-Öğrenme genellikle sosyal interaktivite ve uzaktan erişim 
bağlantısı ile ilişkilidir. Mobil cihazlar bizim diğer insanlar, diğer cihazlar, diğer ağlar ve 
diğer teknolojiler ile bağlantı kurmamızı sağlar.

Bireyselleştirilmiş ve kişiselleştirilmiş deneyimler: Mobil cihazlar bize bireysellik katan 
kişise cihazlardır. Iphone’lar, Ipad’ler ve IToucher’lar bize bu cihazlar için geliştirilen uy-
gulamalarla kolay bir şekilde bireysel çalışma imkanı ve deneyimi sağlamaktadır (Melhu-
ish ve Falloon, 2010, s. 3).

Öğretimin iletişim sürecinde öğretici öğretmen ve alıcı olan öğrenci arasındaki iletişim 
gerek öğretmenin kullandığı yardımcı araçlar gerekse o araçlar olmaksızın gerçekleşebilir. 
Kaynak ile alıcının bulunduğu ortamı fiziksel olarak paylaşmaları zorunlu değildir. Öğre-
tim açısından bakıldığında, araç gereçler öğretimde öğretmene yardımcı araç olarak kul-
lanılabildiği gibi tamamen bağımsız olarak öğretmensiz olarak da doğrudan öğretmen rolü 
üstlenerek bilgiyi öğrencilere aktarmak için kullanılabilir (Yalın, 2012, s. 23). m-Öğrenme 
de genel olarak iki tane yaklaşım vardır. Bunlardan biri e-öğrenme amaçlı olarak hazırlanan 
materyallerin internet üzerinden büyük değişiklikler yapılmaya gerek kalmaksızın m-öğrenme 
cihazları tarafından erişilebilir olmasıdır. Diğer yaklaşım ise var olan ve konu için spesifik 
bir şekilde hazırlanmış bilginin durum ve zamandan bağımsız bir şekilde sunulmasıdır.

2. Tablet Bilgisayarlar Tablet Bilgisayarların m-Öğrenme Amaçlı Kullanımı

2.1. Tablet Bilgisayarlar 

Tablet bilgisayar veya tablet, mobil telefondan ve kişisel dijital asistandan daha büyük düz 
dokunmatik ekran ile bütünleşmiş ve ana kullanıcı girdisi olarak dokunmatik ekranı kul-
lanan taşınabilir bir bilgisayardır. (Roebuck,2011, s. 1). Boyut ve ağırlık gibi fiziksel özel-
liklerinin insanın yanında taşıyabileceği ve klavye mouse gibi bilgisayar giriş aygıtlarına 
ihtiyacı olmaması tableti daha ergonomik bir cihaz yapmaktadır. Tablet giriş aygıtı olarak 
dokunmatik ekranın kullanıldığı ve cihaz için geliştirilmiş işletim sistemi ile çalışan kişi-
sel taşınabilir bir bilgisayardır (Roebuck,2011, s. 2). Tabletler de giriş aygıtı olarak ve in-
san ile etkileşim sağlamak için likit kristal ekran ve benzeri teknolojiler kullanılmaktadır. 
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Tasarlanmış birçok tablet benzer prensiple çalışmaktadır. Üst üste veya alt alta gelen cam 
plastik yüzeyler üzerine yerleştirilmiş dirençler tabletin LCD ekranına kalem veya parmak 
dokunuşuyla girdinin yüzeysel ortamda hangi koordinatlara yapıldığını hesaplayıp yazılımla 
merkez işletim sistemine bilgi verir. Tablette en yaygın giriş birimi olarak iki çeşit sistem 
vardır. Bunlar resistant ve kapasitif sistemlerdir (White, 2008, s. 17).

Resistant sistem; ekranda bu sistemi kullanan tabletlerde cam panel altında elektrik yüklü 
metal katman bulunmaktadır. Panele yapılan kalem veya el ile dokunuşta iki katman ar-
asındaki boşluk birleşir iki devre arasında işlem gerçekleşir.

Kapasitif sistem; içinde elektriksel algılayıcıların geçtiği cam panelden oluşmaktadır. Tab-
letin ekranına dokunulduğunda ekran üstünden geçen elektriksel algılayıcı noktaları par-
mak ve kalemle birleşerek noktalama işlemi gerçekleşir. 

Zamanla gelişen tablet bilgisayar teknolojisi ve bulunabilirlik tablet bilgisayarları daha erişe-
bilir cihazlar haline getirmiştir. Bu bulunabilirlik tabletlerin kullanım alanlarının artışını ve 
faydalarını da beraberinde getirmiştir. Çoklu ortam ve etkileşim gibi bu faydalar zamanla 
birçok kullanıcı için artık gereksinim haline gelmiştir. Tabletlerin sağladığı en önemli fay-
dalardan olan çoklu ortam özellikleri çoğu alanda olduğu gibi eğitim alanında da kendini 
göstermiştir. Cihazlar daha güçlü oldukça, mobil aygıtların yapabildikleri de artmaktadır. 
Artık bir çok platformda yapılabilenler artmaktadır ve yeni imkanlar ortaya çıkmaya de-
vam etmektedir. (Quinn, 2011, s. 3).

2.2. Tablet Bilgisayarlar Tablet Bilgisayarların m-Öğrenme Amaçlı Kullanımı

Beyinlerimiz örüntü eşleştirmede oldukça başarılı, izleme-yönetiminde oldukça mantıklıdır. 
Fakat hata yapma konusunda oldukça eminiz: hafıza hataları ve performans hataları gibi. 
Örneğin rastgele bir bilgiyi hatırlama konusunda hata yaparız. Gerçek çözüm beyinler-
imizin yapmakta yetersiz olduğu şeyi ona yaptırmak yerine onlara yapmakta ve odaklan-
makta iyi olduğu şeye yöneltmektir (Quinn, 2011, s. 15-16).

Bilişsel kuramlara göre öğrenme, zihinsel bir süreç olarak adlandırılmakta ve bireyin et-
kin katılımını gerektirmektedir (Fer, 2000, s. 31). Öğrenme konusunda bilgisayarlar kul-
lanıldığında ise bizim yerimize karmaşık pek çok işlemi yapabilmektedirler. Kullanıcı ile il-
etişim kurmak için kullandıkları arayüzler de insan örüntü eşleştirme özelliği ile bilgisayarlarla 
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iletişime geçer. Tablet bilgisayarların eğitim amaçlı kullanımı tabletlerin gelişimi ve yay-
gınlığı ile artmıştır. Bu tabletler sağladıkları imkânlar ile kullanıcıya interaktif bileşenleri 
gezer halde sağlamaktadır. Bu gezgin olabilme özelliği tabletlerin gelişimiyle birlikte eğitim 
amaçlı olarak da kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra bu özellik sayesinde tabletler öğ-
renen için öğrenimi her yerde sağlayabildiği bir araç olmuştur.

M-öğrenme e-öğrenme materyallerinin mobil cihazlara aktarılmış halleri değildir. M-öğrenme 
kursların mobil ortamla dağıtılma işlemi de değildir. M-öğrenmenin amacı öğrenme per-
formansımızı arttırmak ve öğrenmeyi çoğaltmaktır. (Quinn, 2011, s. 17). Tablet ile eğit-
imde öğrenciler sürece etkin bir şekilde katılım sağlamaktadır. Bu eğitim modelinde öğrenci 
için zaman, tekrar ve mekan esneklik göstermektedir.

Öğretmen öğrencinin dersi öğrenmesini kolaylaştıran kişi rolündedir. Bu amacın gereği 
olarak derste sürekli klasik yöntemle ders anlatmak yerine öğrenciye uygun ders materyalleri 
sunarak öğrenciye danışmanlıkta verilebilmelidir. Öğrencinin özerkliğine ve bireysel ders 
çalışmasına imkan veren araç ve gereç sunabilme yetisine sahip olmalıdır (Fer, 2000, s. 31).

Bilgiyi işlem kuramına göre insan beyni, bilgisayarla aynı şekilde çalışmaktadır. Bilgisayar 
programı bilgiyi seçmek, depolamak, düzeltmek, birleştirmek, çıktı vermek için belirlen-
miş yollar izlerse, insan beyni de aynı şekilde bellek depoları ve bilişsel süreçler aracılığı 
ile gerçekleştirir. 

Kısaca bilgiyi işleme kuramı insan beyninin çalışmasını bellek depoları ve bilişse süreçleri 
ile sağlamaktadır. Bilgi, duyusal bellek, kısa süreli bellek ve uzun süreli bellekler arasında 
transfer olur. Bu geçiş sırasında önemli adımlar bulunmaktadır. Bilgiyi işleme modelinin 
aşamalarına göre duyuşsal belleğe gelen uyaranlardan sadece dikkat edilenler diğer bell-
eklere geçiş sağlayabilmektedir. Bu durumda öğrenme ortamında yani sınıf ya da atölye 
ortamında öğretim materyalinin dikkat çeken öğe olması gerekmektedir. Dikkat edilen 
bilgi algılama sürecinden geçecektir (Fer, 2000, s. 45-49).Bu durumda Tablet ile eğitimde 
öğrenciler için tabletin interaktif (etkileşimli) kısım dikkat çekicidir. Öğrenci bilgiyi seç-
ici algıyla kısa süreli belleğe yerleştirir, eğitimin tekrar olanağı sayesinde kısa süreli belle-
kte bulunan bilgiyi, görseller ve videolar yardımıyla uzun süreli belleğe taşıyabilir. Böyle-
likle öğrenilen bilgi kalıcı olma özelliği kazanmaktadır. Öğrenciler her zaman ve her yerde 
bilgiye kolayca ulaşabilmektedirler. Ancak her sayfada yer alan ilgi çekici işaretler semboller 
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imgeler, resimler, grafikler ve çoklu simgelerin yer alması öğrenci açısından monotonluğu 
engelleyici ve motive edici olacaktır. (Fer, 2000, s. 97).

3. Tablet İçin Tasarlanan Eğitim Materyallerinde Özgün Tasarım Süreçleri

3.1. Tablet Uygulaması Arayüz Tasarımı

Günümüzde masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar akıllı telefonlar, cep bilgisayarları tabletler 
gibi teknolojilerden; dijital kol saatlerine ve hesap makinelerine kadar geniş bir çerçevede 
bilgisayar tabanlı teknolojiler yaygın bir halde kullanılmaktadır. Bu teknolojilerin bazıları 
kullanımı kolay görsel öğeler içeren grafiksel bir arayüz ile hazırlanmışken, bazı teknolo-
jilerde ise metin tabanlı elektronik gösterimlerin ve ifadelerin bulunduğu ve görsel öğe-
lerin yer almadığı arayüzler bulunmaktadır. Tamamı sayısal teknoloji altyapısına sahip bu 
aygıtlar ile kullanıcılar arasında bir iletişim ve etkileşim söz konusudur. Aygıt tarafından 
üretilen sayısal mesajın belirli algoritmalar ve kodlamalar temelinde kullanıcıların anlay-
abileceği yazılı, işitsel ve görsel iletilere veya simgelere dönüştürülmesi gerekmektedir. İn-
san bilgisayar arasındaki söz konusu bu etkileşim genel olarak arayüz adı verilen ve çoklu 
ortam uygulamalarında yaygın olarak görsel öğelerle desteklenebilen yapılar aracılığı ile 
gerçekleştirilmektedir (Dursun ve Odabaşı, 2011, s. 125).

İnsan ve makine etkileşimi ilk zamanlarda mekanik olarak daha sonra teknolojinin gelişm-
esi ile elektronik olmaya başlamıştır. Bu etkileşim ilk başlarda bir kol iken artık bir tuş 
veya dokunmatik bir ekran olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kontrollerin insan ve mak-
ine arasında bir iletişim aracı olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. İnsanın makine ile et-
kileşiminde görsel ve işitsel olarak kurduğu iletişimse arayüzler sayesinde sağlanmaktadır. 
Arayüz tasarımını basit bir şekilde tanımlamak istersek, kullanıcı ile makine arasındaki 
iletişimi sağlayan bir yazılım uygulaması veya parçası olarak açıklayabiliriz (Dursun ve 
Odabaşı, 2011, s. 125).

3.2. Görsel Öğeler

Eğitim için hazırlanmış bir tablet uygulamasında anlaşılabilirlik ve basitlik önemli bir öğe-
dir. Bu bağlamda hazırlanan tasarımlarda verilmek istenen mesajı doğru bir şekilde alıcının 
alması için karmaşıklıktan uzak bir yaklaşım sergilenmelidir. (Şekil 1) Görsel öğelerin, 
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yazıların ses ve video bileşenlerinin yerinde ve etkin kullanımı bu mesaj iletimini kolay-
laştırmaktadır. Belirli bir uyum ve dil ile hazırlanmış eğitim uygulamalarının görsel öğe-
leri öğrencinin konu içerisinde kaybolmasını engelleyerek öğrencinin öğrenim düzeyinde 
hazırlanmalıdır. Yönlendirici ve bilgilendirici öğeler anlaşılır ve mesajı en açık ve etkili 
bir şekilde öğrenciye sunmalıdır. Yönlendirme için kullanılan görsel öğeler de ise tasarım 
işlevini yerine getirmeli karmaşadan uzak bir şekilde izleyiciyi yönlendirmelidir. Bu kul-
lanılan işaret ve semboller tasarlanan arayüz ile uyumlu olup bir bütünü oluşturmalıdır.

Şekil 1.

Tasarlanan bu uygulama arayüzü temel olarak bir uyum içerisinde olmalıdır. Aktarıl-
mak istenen mesaj esnasında farklı bölümlerde farklılık göstermeyerek uyumu ve düzeni 
öğrencinin kafasını karıştırmadan öğrenciye sunmalıdır.

3.3. Renk

Uygulama arayüzünde renk önemli bir öğedir. İzleyicinin ilgisini sürekli tutmak ve kon-
udan uzaklaştırmamak doğru bir renk seçimi ile gerçekleşir. Rengin göz algısı ve eğitim 
süresince izleyiciyi rahatsız etmeden konuya bağlı kılması önemlidir. (Şekil 2) Tasarım 
süreçlerinde renk bir tasarım elemanını ön plana çıkartmakta tasarımı belirginleştirir veya 
geri plana atarak görsel hiyerarşiyi sağlamada yardımcı olur (Uçar, 2004, s. 45). Renk, gör-
sel materyallerde önemli bir bileşen olmakla birlikte etkinliği bilinçli kullanımına bağlıdır. 
Bir renk o rengi çevreleyen renkler dikkate alınmadıkça doğru olarak kullanılmış sayıl-
maz (Yalın, 2012, s. 111). Bilgisayar ekranları rengi rengin 3 renkten karışımı ile yansıt-
maktadır. Bu 3 renk kırmızı mavi ve yeşil renkleridir. Bilgisayar ekranları bu üç rengin 
ton, doygunluk ve parlak değerleri ile ayarlama yaparak renkleri bize yansıtırlar. Uygulama 
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tasarımında renk en önemli tasarım öğelerinden biridir. Doğru seçilmeyen renkler eğiti-
min başarısını etkileyebilir.

Şekil 2. Uygulama Tasarımında Renk

3.4. Tipografi

Tipografi kıymetli bir sanattır, çünkü düşünceyi giydiren son öğeyi, onun maddesel 
güzelliğini yazının sistemi içinde biçimlendirir (Jean, 2010, s. 144). Tipografi yazının 
güzelliği ve kullanışlılığı arasında bir köprü oluştur. Tıpkı resimler gibi tipografide dik-
kat çekici ve kendi formunu tamamlayıcı olmalıdır (Samara, 2004, s. 6). Zuzana Licko’ya 
göre “En iyi okuduğunuz şey en çok okuduğunuz şeydir.” “Kullanacağınız fontun doğuştan 
okunaklı olması şart değil, önemli olan insanların görmeye alıştığı bir şey kullanmanız” 
Diyen Licko 1940’lardaki sonuçları tekrarlıyor. “Times Roman gibi bir yazı karakterinin 
tercih edilmesi alışkanlık yüzünden oluyor, çünkü bu yazı karakterleri çok eskiden beri 
ortalıkta. İlk çıktıklarında insanlar bunlara da alışkın değildi. Ama kullanıldıkça fazlasıyla 
okunaklı hale geldiler”(Jean, 2010, s. 144).

Tablet uygulamasında kullanılan tipografinin hazırlanmasında temel olarak iki özelliğe dik-
kat edilmesi gerekmektedir. Bu özelliklerinden biri kullanılan tipografinin seçilen öğrenci 
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kitlesinin yaşına ve eğitim seviyesine uygun olması diğeri ise seçilen karakterin ve yerleşi-
minin okunabilir olmasıdır. Okunabilirlik, eğitim materyallerinde büyük bir önem taşı-
maktadır. Kullanılan yazı karakteri fontun büyüklüğü kullanılan boşluk bilginin okuna-
bilirliği için uygun olmalıdır. Ekranlarda olan tipografinin okunabilirliğinin etkin olması 
için yazı karakteri, sayfa düzenlemesi, boşluklar ve satır uzunluğu doğru hesaplanmalıdır. 
(Şekil 3) Günümüzde çoğu standart bu özelliklerin çoğu zaman tipografik ölçü birimi 
olarak 12 punto ve 1,5 satır aralığını işaret etmektedir.

Şekil 3. Tablet Uygulamasında Tipografi

4. Tablet Uygulamasının Sunum Etkinlikleri

İnsanın yaşamını sürdürebilmesi için belli zamanda belli miktarlarda karşılanması gereken 
biyo-psikolojik gereksinimleri vardır. Bunlar yiyecek, su, oksijen alma gibi fizyolojik gerek-
sinimler ve sevmek, sevilmek, ait olmak, başarılı olmak gibi psikolojik gereksinimlerdir. 
Eğer bu gereksinimler karşılanmaz ise organizmada bir rahatsızlık meydana gelir. Birey 
yaşamını sürdürebilmek ve bulunduğu çevreye en üstdüzeyde uyum sağlayabilmek için 
bu rahatsızlığı giderme çabasında bulunur. Gereksinim karşılandığında rahatsızlık geçici 
olarak (organizmada yeniden gereksinim meydana gelinceye kadar) ortadan kalkar ve bi-
rey doyuma ulaşır Örneğin; yeni doğan bebeğin yiyecek ihtiyacı vardır. Bebek acıktığında 
bunu ağlayarak çevresine iletir. Ağlama, bebeğin organizmasının rahatsızlığına işaret eder. 
Karnı doyurulan bebek ağlamayı keser, sakinleşir. Bu durum bebeğin yiyecek gereksini-
minin karşılanması ile doyuma ulaştığını gösterir. Ya da bir grup arkadaşı tarafından gruba 
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kabul edilme gereksiniminde olan öğrenci reddedilirse ve bu gereksinimi uzun süre karşıl-
anmaz ise uyumsuz davranışlar gösterebilir.

Bu çerçevede; güdü kavramı organizmanın hareketini başlatan, yönlendiren ve sürdüren 
süreçtir. Bu güç organizmayı etkileyerek bir amaç için harekete geçmeye yöneltir ve sonuç 
olarak bir şeyler öğrenmeye zorlamaktadır. Güdülenme ise bir amaca ulaşmak, bir varlığı, 
hazzı elde etmek için eylemde bulunma eğilimi ya da isteğidir. Bir başka tanıma göre 
güdülenme kavramı; davranışa enerji ve yön veren güç olarak açıklanmaktadır.

Güdülenme; içsel ve dışsal olmak üzere ikiye ayrılır. İçsel güdülenmede birey kendi ihti-
yaçlarını karşılamak, merakını gidermek ya da yaptığı işten zevk aldığı için belli bir ey-
lemde bulunur. Dıştan güdülenmede ise birey dışarıdan bir ödül almak, ceza almamak, 
başkalarının hoşuna gitmek ya da başkalarını memnun etmek için eylemde bulunur. 
Örneğin; bir öğrenci merakını gidermek ya da hoşuna gittiği için tarih çalışıyorsa içsel 
olarak güdülenmiştir. Tarihi sevmediği halde sadece iyi not almak için ya da ebeveynler-
inin baskısı ile dıştan güdülenmiştir. 

Güdülenme temel insan ihtiyaçlarından başka merak, ilgi ve rekabetle ilgilidir. Öğrenci 
merak ettiği konuları dışarıdan bir zorlama olmadan kendi isteğiyle kendi çabasıyla öğren-
meye çalışır. İlgi özendiricidir. Öğrenci ilgi duyduğu konulara ilgi duymadığı konulardan 
daha fazla zaman ayırır, daha çok özenir, uğraşır. Rekabet güdülemeyi sağlayan çok önemli 
bir öğedir. Birey kendi başarısını sağlamak için, başkalarının başarısını incelemek, kendi 
başarısı ile karşılaştırmak ve bir karara varmak ihtiyacındadır.

Öğrenciler üzerinde uygulanan öğretim yöntemleri öğrenciyi güdüleyecek, meraklandıracak 
ve öğrenciye yarar sağlayacak, çalıştığı konu üzerinde cesaret verecek şekilde oluşturulursa 
öğrenci çalıştığı konuyu daha kolay öğrenecek ve yaptığı hataları bir yanlış olarak düşün-
meden kendisini başarıya götürecek öğrenme süreci olarak görecektir. Böylece öğrencinin 
kendine güveni artacaktır ve eğitim işlerlik kazanacaktır.

Bu doğrultuda tablet uygulamalarında işlerlik kazanması ve öğrencilerin güdülenmesi için 
tabletin merak uyandırması, öğrencinin ilgisini çekmesi ve öğrenciye yararlı olacağı du-
ygusunu vermesi gerekmektedir. Bunu sağlamak içinde tablet uygulamasında öğrencinin 
ilgisini çekecek grafik, ses, animasyon, tipografi ve renk kullanılmalıdır.
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4.1. Hedeflerin Sunulması

Öğretici ve etkileyici bilimsel niteliklere sahip tablet uygulamasında ilk sayfada ulaşılması 
ve kazanılması beklenen hedeflerin davranışları (bilişsel, davranışsal), uygulamada an-
latılacak konulara uygun olarak sunulmalıdır. Bu hedeflerin davranış psikolojisine uygun 
olan davranışsal hedefleri, öğretim sistem tasarımı modelleri esasları dahilinde bir ekran 
üzerinde gösterilir. Hedeflerin tasarımı ve geliştirilmesi sırasında her hedef için yapılması 
gereken işler analiz edilmeli ve hedef davranışlarına dönüşerek problem analizi yapılmış ol-
malıdır. Hedeflerin yazılması sırasında şu noktalara dikkat edilmelidir; Hedefler öğrencinin 
anlayabileceği şekilde olabildiğince açık olarak belirtilmeli ve daima öğrencinin yapabileceği 
ya da ulaşabileceği konular olmalıdır. Bu hedeflere uygun öğretim yöntemlerinin analiz 
edilmesi, hedefe ulaşmak için öğrencinin yapması gereken işler sıralanmalıdır. 

Öğrenme türü ve öğrenci özelliklerine göre belirlenen hedeflerin etkililiği değişiklik göstere-
cektir. Her ders ve ünite için önceden belirlenen öğretimse etkinlikler yeri geldikçe öğrenciye 
uygulanır. Öğretim etkinlikleri içinde büyük önem taşıyan öğretim materyallerinin belirlen-
mesi ve kullanılması öğrenciden beklenen hedef davranışa göre belirlenir. Belirlenen hede-
fler; öğrencinin kavrama düzeyine yönelikse öğretim materyalleri öğrencinin yorum yapa-
bilmesine olanak verecek şekilde seçilmelidir. Hedefler uygulamaya yönelik ise öğrencinin 
uygulama yapmasına olanak verecek öğretim materyallerinin seçilmesi gerekmektedir.

4.2. Tablet Uygulaması Kullanma Yönergesi

Yönergenin hazırlanması ve kullanımı tablet uygulamasının etkililiği için oldukça önemli 
bir unsurdur. Bu nedenle bu aşamada tabletin nasıl kullanılacağı, akışı, nasıl sona ereceği, 
nasıl yardım sağlanabileceği, özel anahtar kelimeleri ve anlamları, sorulara nasıl yanıt ver-
ileceği, değerlendirme ve ölçmenin nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler sunularak açıklan-
malıdır. Tablet kullanma yönergesi ile tabletten verimli bir şekilde, sorunsuz olarak kul-
lanılması hedeflenmektedir. (Şekil 4) Bu sebeple tablet içinde yer alacak genel kullanım 
yönergesi dışında tablet içindeki farklı her bölüm için ayrı ayrı yönergeler hazırlanmalı ve 
öğrencinin başarılı bir şekilde tableti bitirmesi sağlanmalıdır.
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Şekil 4. Uygulama Kullanım Yönergesi

4.3. İçindekiler

İçindekiler bölümü eğitim amacı için kullanılan bu tablet uygulamasının kullanıcının say-
falar arasında istediği konuya ulaşmasına yardımcı olmaktadır. 

4.4. Yönlendirme Düğmeleri

Gerek çoklu ortam da ve web sayfalarının tasarlanmasında, görsel arayüze sahip işletim 
sistemlerinin kullanıcı-yazılım etkileşimi için en sık kullanılan kullanıcı denetimlerinden 
biri düğmelerdir. Düğmelerin ismi daha çok “buton” adıyla kullanıldığı görülmektedir. 
Düğmeler, ekranlar, sayfalar paneller arasında dolaşım, kullanıcı girdilerinin uygulanması, 
ses-video gibi denetimlerin kullanılması, menü oluşturma, kullanıcı-bilgisayar etkileşimi 
gibi farklı amaçlarla çoklu ortam uygulamalarında kullanılmaktadır. Düğmeler, işlevlerini 
belirten bir yazı ve gerektiğinde ikon ve simge gibi görsellerle desteklenip, farklı renk ve 
büyüklüklerde tasarlanarak ekran üzerinde ilgili yere yerleştirilir ve kullanılır. Bir düğme 
kullanıcı için kolay bir kullanıma sahiptir ve kullanım amacı açıktır. Ekran üzerinde gerekli 
yerlerde ve az sayıda kullanıldığında yazılım kullanımını oldukça kolaylaştırır. Kullanıcılar, 
düğmeler yardımı ile belirli komutların işletilmesinin yanı sıra ses, video, animasyon gibi 
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çoklu ortam öğelerinin denetimlerini de sağlayabilir. Düğme tasarımlarında, standart düğme, 
denetimleri kullanılabildiği gibi, grafiksel tasarım yazılımları aracılığı ile geliştirilmiş, görsel 
yönden zengin düğmeler de kullanılabilir (Dursun ve Odabaşı, 2011, s. 132).

4.5. Sayfa Geçişleri

Doğru tasarlanmış eğitim amaçlı bir tablet uygulamasında sayfa ve konu geçişleri eğitim 
esnasında öğrencinin dikkatini dağıtmamalı konu bölüm ve başlıkları rahat erişilebilir ve 
doğru olmalıdır. Bu sayede öğrenci öğrenim esnasında istediği konu başlıkları ve sayfalara 
konsantrasyonu bozulmadan ve öğrenmeden uzaklaşmadan ulaşabilir. 

5. Tablet Uygulamasında İçerik

5.1. Bütünlük

Etkili bir tablet uygulamasında içerik sunumların belirlenmesi, bilgilerin derlenmesi, görsel 
öğeler ile ilgili tercihlerin ortaya konulması süreçlerini içermektedir. Bu süreç, öğrencinin 
kimliği, bilgi düzeyleri, tablet uygulamasının vermek istediği mesaj doğrultusunda şekil-
lenmektedir. Bu doğrultuda şekillenen bir tablet uygulamasında öğrencinin ihtiyacına göre 
onun dikkatini çekecek, öğrencide merak ve ilgi uyandıracak bir şekilde içerik oluşturul-
malıdır. Öğrencide ilgi ve merak oluşturulduktan sonra öğrenci kendine “Bu konuyu neden 
öğrenmeliyim?” sorusunu soracak ve bu soruya yanıt arayacaktır. Bu bağlamda öğrencinin 
güdülenebilmesi ve bu soruya yanıt verebilmesi için tablet uygulaması içeriğinin bir bütün-
lük içinde oluşturulması gerekmektedir.

5.2. Aşamalılık

Öğrencinin öğrenme surecinde güdülenebilmesi ve öğrenmenin gerçekleşebilmesi için 
içeriğin belli bir düzende, birbirini takip eden bir akış içinde aşamalı olarak oluşturulması 
gerekmektedir. Bu nedenle tablet uygulamasında öğrenciye öğretilmek istenen bilgilerin 
sırası ve sunumu oldukça önemli bir hale gelmektedir.
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5.3. Doğruluk ve Geçerlilik

Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve hızla artan bilgi birikimi eğitimsel içeriklerin ve 
öğrencilerin öğrenme gereksinimlerinin de hızla değişmesine neden olmaktadır. Eğitim 
ortamının gerçek yaşamla tutarlılık göstermesini sağlamak ve öğrencinin gereksinimlerine 
cevap verebilmek için, kullanılan materyallerin içeriğinin doğru, güncel ve geçerliliği olan 
bilgilerden oluşmuş olması gereklidir. Bu nedenle öğretim materyalleri, içerikte oluşan ye-
nilikleri ve gelişimleri yansıtabilen türde ve güncelleştirilebilir yapıda olmalıdır. Güncel-
leştirilemeyecek materyallerin, öğretimsel olarak etkinliğini zamanla kaybetmesi kaçınıl-
mazdır (Dündar, 2009, s. 25).

5.4. İmla Kuralları

Etkili bir tablet uygulamasında imla kuralları hatasız olmalıdır. uygulamada verilen bilg-
iler Türkçe yazım kurallarına göre oluşturulmalı ve gerekmedikçe devrik cümle kullanıl-
mamalıdır. Ayrıca dilbilgisi kurallarına dikkat edilmelidir. Bu doğrultuda oluşturulan tab-
let uygulaması öğrenciyi güdüleyecek ve öğrencinin takdirini kazanacaktır.

5.5. Tabletin Değerlendirilmesi

Öğrencilerin tablet uygulamasını öğrenme amaçlarına uygun ve etkili bir şekilde kullanıp 
kullanamadıkları düzenlenen araçlar ile ölçülmeli, öğretimin etkinliği değerlendirilmeli ve 
öğrencilere belirli aralıklarla geribildirim verilmelidir. 
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Şekil 5 Tablet ile Eğitimde Örenimin Değerlendirilmesi

5.6. Bütünlük

Amacına uygun hazırlanmış bir eğitim amaçlı tablet uygulamasında içerik ve içerik hi-
yerarşisinin belirlenmesi, görsel öğeler ve tercihlerin ortaya konulması gerekmektedir. Bu 
içerik öğrencinin kimliği, bilgi düzeyleri ve eğitim materyalinin vermek istediği mesaj 
doğrultusunda şekillenmelidir. Bu yöntemler kapsamında hazırlanan tablet uygulaması 
alıcının ihtiyacına göre şekillenip onun dikkatini üstünde tutacaktır. Bu oluşturulan ilgi 
doğrultusunda alıcı merak ve ilgi ile konuyu öğrenme konusunda kendini yönlendirece-
ktir. Tüm bu öğrenme adımlarının gerçekleşmesi için uygulamanın bir bütünlük içinde 
hazırlanmış olması gerekmektedir.

5.7. Aşamalılık

Tablet uygulamasını kullanacak öğrencilerin öğrenme sürecini doğru bir şekilde gerçekleştirm-
esi ve güdülenmesi için tablet uygulaması içeriğinin adımlar halinde bir birini takip eden 
konu akışı içinde hazırlanması gerekmektedir. Uygulamanın tasarlanmasında bu adımlara 
dikkat etmenin önemi büyüktür.
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5.8. Doğruluk ve Geçerlilik

Hızla gelişen teknoloji ve bununla birlikte çoğalan bilgi birikimi eğitimsel içeriklerin ve 
öğrencilerinin öğrenme süreçlerinin de hızla değişmesine neden olmaktadır. Eğitim ortam-
larının gerçek yaşamla tutarlılık göstermesi sağlamak ve öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap ver-
ebilmek için, kullanılan eğitim materyalinin doğru, güncel ve kesin bilgilerden oluşması 
gerekir. Bu bağlamda öğretim materyalleri, içerikte oluşan yenilikleri ve gelişimleri yansıta-
bilen şekilde ve güncelleştirilebilir yapıya sahip olmalıdır. Güncelleştirilemeyecek materyal-
lerin, öğretimsel anlamda etkin olması zamanla mümkün değildir (Dündar, 2007, s. 25).

5.9. İmla Kuralları 

Doğru hazırlanmış bir tabet uygulamasında imla kuralları yazı dizilimine doğru bir şekilde 
aktarılmış olmalıdır. Eğitimi sunan paragraflar imla kurallarını hatasız bir şekilde sunmalıdır. 
Bu bilgiler aktarılırken Türkçe yazım kuralları göz önünde bulundurulmalıdır. Dilbilgisi 
kurallarında hata yapılmamalıdır. Bu kurallar çerçevesinden hazırlanmış bir tablet uygu-
laması öğrenciyi doğru yönlendirecek ve uygulama kullanımı için güdüleme sağlayacaktır.

6. Sonuç

Teknoloji ile gelişen cihazların hayatımızdaki etkisi sürekli artmaktadır. Günümüzdeki 
eğitim modellerine entegre edildiğinde bu cihazlar, interaktif olarak sağladığı yararlarla 
ön plana çıkmaktadır. Eğitimde teknolojinin kullanılması için insan makine iletişimini 
sağlayan arayüzlerin tasarımının önemi artmaktadır. Bu arayüzleri artık oturarak kullan-
maktansa mobil cihazlar vasıtası ile daha çok kullanmaktayız. Tablet bilgisayarlar, bir eğitim 
materyali olarak düşünüldüğünde, barındırdığı interaktif imkanların tek bir cihazda to-
planıyor olması cihazı çoğu zaman tercih sebebi yapmaktadır. Eğitim araçları olarak kul-
lanıldıklarında bu cihazların faydası hazırlanan içeriklerin çoğalması ile birlikte artmak-
tadır. Fakat bu artış her zaman doğru olamamaktadır. Bunun nedeni hazırlanan içeriğin 
çoğu zaman hedef kitleye uygun hazırlanmamasındandır. Sağladığı faydaları etkili bir 
biçimde sunmak için cihazın sadece çoklu ortam özelliklerinden faydalanılması değil aynı 
zamanda yazılımlarında bu ortam bileşenlerini doğru bir şekilde kullanıyor olması gere-
kir. Bu yüzden tablet bilgisayarlar için bir eğitim uygulaması tasarlandığında gerek kul-
lanıcı deneyimi, gerek iletişim tasarımı ve gerekse grafik tasarım öğelerine dikkat etmek 
büyük önem taşımaktadır.
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Abstract

In today’s democratic societies, it is important that students are equipped with values   as much as they 
demonstrate in their lessons. In particular, the importance of effective citizenship such as social studies 
has become more important. Because social studies course aims to train Turkish citizens who respect 
human rights, adopt democratic values   and know their citizenship rights and responsibilities. In light 
of this information, the aim of this study is to try to find out the thoughts of the teachers of social studies 
about human rights and democracy issues in the social studies books. In this context, 12 social studies 
teachers were interviewed and open-ended questions were asked. “What do you think about teachers’ 
rights and democracy? What topics are there about human rights and democracy in social studies class? 
What methods and techniques do you use in the teaching of subjects related to human rights and 
democracy in social studies class? What are the problems and solutions you have experienced in the tea-
ching of topics related to human rights and democracy in social studies class? What are your suggestions 
on teaching human rights and democracy issues in social studies class? What are the contributions of 
human rights and democracy issues to students in social studies class?” questions were asked. The nature 
of the qualitative research methods used in the research is the case analysis. In the findings, the social 
studies teachers tried to determine their thoughts about human rights and democracy issues. In the 
survey, it is generally concluded that the subjects related to human rights and democracy are sufficient 
in the social studies course but the contents should be enriched. In the teaching, it has been reached that 
the methods of lecture, question and answer, discussion and drama are the frontal plan, the topics need 
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to be concretized, the activities inside and outside the class should be organized, the values of tolerance 
and respect should be adopted to the students and the social studies course is to educate effective citizens.

Key Words: Social studies, social studies program, human rights, democracy

Giriş

İnsan hakları ve demokrasi; değişerek, gelişerek, farklı anlamlar kazanarak, toplumun ge-
nelini kapsayacak şekilde genişleyerek geçmişten günümüze ulaşmış ve geleceğe aktarılacak 
önemli kavramlardır. Bu iki kavram bazı noktalardan doğrudan, bazı noktalardan dolaylı 
olarak aralarında bir ilişki bulunmaktadır. Tarihsel süreçte Antik Yunan uygarlığı, sonra-
sında İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa’da yaşanan uygulamalar, insan hak-
ları ve demokrasi kavramları arasındaki bağlantılar hakkında önemli ipuçları vermektedir. 

Bir siyasal rejim olarak demokrasi, insan haklarının gerçekleştirdiği düzeni temsil eder. İnsan 
hakları ise doktrin olarak demokrasilerin düşünsel temelini oluşturur. Uygulama ile kuram 
bağlantısı, demokrasi ve insan hakları kavramları arasında en açık biçimlerde belirginlik ka-
zanır. Demokrasiler, çağlar boyunca süregelen ve günümüzde dahi ileri aşamalarda sürdürülen 
insan hakları düşüncesinin temelleri üzerinde doğmuş ve zamanla yükselerek çağımızın ileri 
rejimi düzeyine gelmişlerdir. İnsan hakları nasıl ki demokrasilerin düşünsel temelini oluştur-
makta ve genel çerçevesini çizmekte ise demokrasiler de insana ve insanlığa bağlı temel hakla-
rın gerçekleştirildiği ve güvence altına alındığı siyasal düzenleri ve yönetim biçimlerini simge-
lemektedir (Çeçen, 2015: 61).

Çağdaş dünyada insan hakları ve demokrasi kavramlarını birbirinden ayrı düşünmek 
mümkün değildir. İnsan hak ve özgürlükleri alanında meydan gelen herhangi bir olum-
suzluk doğrudan demokrasi standartlarının düşmesine neden olmaktadır. Aynı olgu tersi 
durumlarda da geçerlidir. Yani demokraside yaşanacak olumsuzluklar insan hak ve özgür-
lükleri alanında sorunlara yol açmaktadır. Bu nedenle bu iki kavramı bütüncül bir şekilde 
ele almak gereklidir. Şimdi insan hakları ve demokrasi kavramlarını açıklamaya çalışalım.

Hak ve özgürlük kavramları bazı yönlerden ayrıdır; bazı yönlerden ise birbirini kapsar. Öz-
gürlük, en genel anlamda “Bir şeyi yapma veya yapmama, belli bir şekilde davranıp davran-
mama erkidir (Gözler, 2017: 63).” Özgürlük kavramı doğuştan ve bireyin insan olmasın-
dan gelir. Ayrıca bir hukuk düzeniyle yanı anayasa, yasa, yönetmelik vb. tanımlanmasına 
gerek yoktur. Hak kavramının ise özgürlüğün aksine hukuksal bir düzenle tanımlanmasına 
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ihtiyaç duyulur. Yani hak “İnsanların hukuk düzeni tarafından bir şeyi yapma veya yap-
mama, belli bir şekilde davranıp davranmama erkidir (Gözler, 2017: 67).” 

Özgürlük kavramı hak kavramını içerir. Her hak bir özgürlüktür ama her özgürlük bir 
hak değildir. Özgürlüğün bir hukuki düzen tarafından tanımlanmasına gerek yoktur. Bu-
nun yanı sıra hakkın mutlaka hukuki bir düzen tarafından tanımlanmasına gerek bulun-
maktadır. Bu nedenle Gözler’e (2017) göre aslında “insan hakları” denirken kastedilen 
“insan hürriyetleri” kavramıdır. Ancak “insan hakları” kavramı genel bir kullanım olarak 
kabul edilmektedir. 

İnsan hakları, insanın insan olduğu için doğumundan itibaren sahip olduğu, özgürce ha-
reket etme, davranma, düşünme biçimlerini ifade eder. “İnsanın başkaca özelliği sahip ol-
ması gerekmeksizin salt insan olmasından ötürü, onurlu bir hayat sürmek amacıyla sahip 
olduğu haklar, insan hakları olarak nitelendirilebilir (Doğan, Demirdal, 2015: 70).” Do-
layısıyla bu haklara sahip olmak için insanın insan olması yeterlidir. Ayrıca bir hukuki an-
layış tarafından tanımlanmasına gerek duyulmamaktadır. 

Kişi toplum yaşamında vatandaş olarak kamu hayatına girdiğinden, bu niteliğiyle kamu ha-
yatının düzenleyicisi olan devletin kanun ve nizamlarına tabidir. Yasalar, kişinin sahip ol-
duğu temel hak ve özgürlüklerin, özüne dokunmadan sınırını çizer ve bu bağlamda nelerin 
yasak olduğunu belirler. Bireyin bu yasal çerçeve içinde söz konusu haklardan yararlanarak 
onları kullanması, kişi özgürlüğünün bir ifadesidir. Böylece, bireye tanınan temel haklar ve 
bireyin bunlardan yararlanma özgürlüğü, birbirini tamamlayarak insan haklarının temelini 
oluşturmaktadır (Ünal, 1994: 42). 

Hak ve özgürlükler üç türlü tanımlanmaktadır. Negatif statü hakları “Kişinin devlet tarafın-
dan aşılamayacak ve dokunulamayacak özel alanının sınırlarını çizen hak ve hürriyetlerdir 
(Kapani, 2013: 6).” Devletin, toplumun, başka kişilerin ya da kurumların karışamadığı ve 
dokunamadığı bütün haklar bu kapsam altında tanımlanır. Negatif statü hakları şunlardır:

• Konut dokunulmazlığı
• Kişi özgürlüğü ve güvenliği
• Özel hayatın gizliliği
• Yerleşme özgürlüğü
• Seyahat özgürlüğü
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• Düşünceyi ifade etme özgürlüğü

• Düşünceyi yayma özgürlüğü

• Din ve vicdan özgürlüğü

• Haberleşme özgürlüğü

• Bilim özgürlüğü

• Sanat özgürlüğü

İkinci tanımlanan hak pozitif statü haklarıdır. Pozitif statü hakları “Bireylere devletten olumlu 
bir davranış, bir hizmet, bir yardım isteme imkânı tanıyan haklardır (Kapani, 2013: 6).” 
Pozitif statü hakları “sosyal haklar” olarak da tanımlanabilir. Negatif statü hakları şunlardır:

• Konut hakkı

• Sağlık hakkı

• Sosyal güvenlik hakkı

• Çalışma hakkı

• Eğitim hakkı

• Çevre hakkı

Aktif statü hakları “Kişinin devlet yönetimine katılmasını sağlayan haklardır (Kapani, 
2013: 6).” Aktif statü haklarına siyasal haklar ve katılma hakları da denilmektedir. Aktif 
statü hakları şunlardır:

• Seçme hakkı

• Seçilme hakkı

• Dilekçe hakkı

• Siyasi parti kurma hakkı

• Siyasi faaliyette bulunma hakkı

• Kamu hizmetine girme hakkı

• Sendika kurma hakkı

• Sendikal faaliyetlerde bulunma hakkı
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İnsanlar hak ve özgürlüklerini günlük hayatlarında farklı şekillerde kullanırlar. Hastanede 
tedavi görenler sağlık hakkından, okulda eğitim görenler eğitim hakkından, farklı şehir-
leri gezenler seyahat özgürlüğünden, göç edip başka bir yere yerleşenler yerleşme özgürlü-
ğünden, düşüncesini ifade eden düşünce özgürlüğünden, muhtarlığa aday olanlar seçilme 
hakkından, istediği dine inanan ya da inanmayan din ve vicdan özgürlüğünden, evinde 
oturan ve istediği gibi yaşayan konut dokunulmazlığı ve özel hayatın gizliliğinden yarar-
lanır. Bu örnekleri uzatmak mümkündür. Çoğu zaman bu hak ve özgürlükler farkına va-
rılmadan kullanılır. Çünkü bu hak ve özgürlükler insanlar için bir lütuf değildir; insan 
oldukları için doğal olarak haklarıdır. Anayasa başta olmak üzere diğer kanunlarca yasal 
koruma altındadır.

İnsan hak ve özgürlükleri konusunda günümüzde önemli bir aşama kaydedilmiş tir. Bu-
nun yanında hâlâ uygulamalarıyla insan hak ve özgürlüklerini kısıtlayan ülkeler bulun-
maktadır. Ülkelerin mevcut yasalarıyla, anayasalarıyla ya da keyfî olarak insan hak ve öz-
gürlüklerini kısıtlıyor olması, evrensel hukuk kurallarına aykırıdır. İnsanların bu hakları 
talep etme hakkı vardır. Bu haklar toplum, ülke çıkarları, genel ahlak vb. neden lerle orta-
dan kaldırılamaz. Çünkü insan hak ve özgürlükleri, toplum ve devlet karşısında öncelikli-
dir. Günümüzde farklı siyasi rejimlerin, insan haklarına karşı gösterdikleri du yarlılık ora-
nında meşrulukları bulunmaktadır. Dünya ülkeleri arasındaki saygınlık, insan haklarına 
gösterilen duyarlılık ölçüsünde kazanılmaktadır (Özensoy, 2017: 33).

“Demokrasi halkın yönetimi demektir. Eski Yunancada demos halk, kratos da güç an-
lamına gelmekte ve bu iki kavram iki terimin birleşmesiyle doğmaktadır (Çeçen, 2015: 
61).” İnsanların vatandaşı olduğu ülkede, üyesi olduğu sivil toplum örgütlerinde, otur-
duğu apartman ve sitede yönetimde söz sahibi olmasına demokrasi denir. Kendisiyle il-
gili kararlara katılmasıdır. Eğer bir ülkede halk doğrudan yönetimde söz sahibiyse doğ-
rudan demokrasi, temsilciler aracılığıyla kullanıyorsa temsili demokrasi uygulanmaktadır. 

Demokrasi bazı temel ilkeler üzerinde inşa edilmiştir. Bunların ilki güçler ayrılığıdır. Güçler 
ayrılığı yasama, yürütme ve yargı organlarının birbirlerine üstünlük kurmadan kendi görev 
ve yetkilerini kullanmalarıdır. Hukukun üstünlüğü, hukukun her şeyin üzerinde olması; bi-
reyi, kurumu, iktidarı bağlamasıdır. Seçimler, özgür biçimde düzenli aralıklarla yönetimin 
belirlenmesidir. Demokrasi, yönetimin seçimle iş başına gelmesinden çok seçimle iş başın-
dan ayrılmasıdır. En fazla oyu alan kişi ya da parti yönetime gelir. Demokrasilerde farklı 
görüşleri temsil eden siyasi partiler bulunmaktadır. Her vatandaş bu partilere katılabilir. 
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Demokrasilerde katılımcılık, açıklık ve sivil toplum esastır. Her yurttaş eşit haklara sahip-
tir. Demokrasiler için laiklik ilkesi olmazsa olmaz bir ilkedir. Hukuk düzeni herhangi bir 
dine ya da inanca dayalı olamaz. Devlet bütün inançlara karşı yansızdır ve eşit mesafede-
dir. Son olarak demokrasi insan hak ve özgürlüklerini esas alır. Demokratik sistemin öz-
nesi etkin vatandaştır ve etkin vatandaşlar demokrasiler için çok önemlidir.

Çağdaş dünyada etkin vatandaş kavramının önemi artmıştır. Çünkü insan hak ve özgür-
lükleri ile demokrasi ancak mücadele ederek, hak ve özgürlükleri etkin bir şekilde kullana-
rak, yönetimin karar alma süreçlerini çeşitli yollarla etkileyerek gelişmektedir. Vatandaşların 
etkin olmadığı durumlarda, devlet kişinin sahip olduğu hak ve özgürlükleri kısıtlayabil-
mekte, daraltabilmekte hatta ortadan kaldırabilmektedir. 

Etkin vatandaş; en başında özgür ve özerk bir insandır. Sahip olduğu hak ve özgürlükleri 
bilir, etkin bir şekilde kullanır. Hem kendi hak ve özgürlüklerinin sınırlarını bilir hem de 
başkalarının. Bundan dolayı başkalarının hak ve özgürlüklerine de saygılı davranır. Ge-
rektiğinde bireysel ve toplu olarak hak ve özgürlükleri için mücadele eder. Yönetimin ka-
rar alma süreçlerini yasal zeminde olmak üzere basın açıklaması, gösteri ve toplantı yapa-
rak etkilemeye çalışır. Bunun için sivil toplum örgütlerinde faaliyet yürütür. Gerektiğinde 
seçilme hakkını kullanır. Bunun yanında eleştirel düşünür ve kendi kararlarını alır. Etkin 
vatandaş çevreye duyarlıdır ve bilinçli bir tüketicidir. Diğer insanlarla iletişimini etik ku-
rallar çerçevesinde yapar. Etkin vatandaş sadece insan haklarına değil aynı zamanda hay-
van haklarına da saygılıdır ve bu uğurda çalışmalarda bulunur.

Günümüz demokratik toplumlarında öğrencilerin derslerinde gösterdikleri başarı kadar bir 
takım değerlerle de donatılması önem arz etmektedir. Özellikle sosyal bilgiler gibi etkin 
vatandaşlığı kendisine ilke edinmiş derslerin önemi daha çok ortaya çıkmaktadır. Çünkü 
sosyal bilgiler dersi, bireylere insan haklarına saygılı, demokratik değerleri benimsemiş, 
vatandaşlık hak ve sorumluluklarını bilen Türk vatandaşları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 
Sosyal Bilgiler Programı’nda insan hakları ve demokrasi konuları genelde “Birey ve Top-
lum” ile “Etkin Vatandaşlık” öğrenme alanlarında ele alınmıştır. Bu öğrenme alanlarında 
her sınıf düzeyinde insan hakları ve demokrasi konularına yer verilmiştir. 

Sosyal bilgiler eğitimi kapsamında insan hakları ve demokrasi konuları ülkelerde değişik 
şekilde ele alınmaktadır. Merey vd (2012) Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 
(ABD) vatandaşlık eğitimlerini karşılaştırmalı olarak ele aldıkları çalışmalarında “Türkiye’de 

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ KONULARI İLE 
İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ
Ahmet Utku Özensoy, Cengiz  Taşkıran



CURRENT DEBATES IN EDUCATION
O. Nejat Akfırat, Donald F. Staub, Gürkan Yavaş

415

sosyal bilgiler eğitiminde, demokrasi, bireysel haklar, görev ve sorumluluklar gibi vatan-
daşlık eğitimi konularına daha çok değinildiği bunun aksine vatandaşlık becerilerine pek 
yer verilmediği” buna karşılık “ABD’de ise sosyal bilgiler eğitiminde demokrasi, bireysel 
haklar, görev ve sorumluluklar gibi vatandaşlık bilgilerinin yanında ABD ideal demokra-
tik modeli çerçevesinde çok kültürlülük, hukukla ilintili konular ve vatandaşlık becerileri 
gibi vatandaşlık eğitimi konularının sıkça vurgulandığı tespit edildiğini” bulgulamışlardır. 

Elkatmış (2007) İngiltere ve Türkiye’deki İlköğretim I. Kademede İnsan Hakları Eğitimle-
rinin Karşılaştırılması başlıklı çalışmasında İngiltere’de insan hakları eğitimine yönelik ders 
olmadığını, Türkiye’de ise “İnsan Hakları ve Demokrasi” adı altında ders bulunduğunu, 
buna karşılık İngiltere’de farklı derslerde insan hakları eğitiminin verildiğini bulmuştur. 
Çalışmada İngiltere’deki program öğrenciyi eleştirel düşünme, karşılaştırma yapma, ger-
çek olayları yorumlatma gibi beceriler kazandırırken Türkiye’de programın ağırlıklı olarak 
bilişsel alanla ilgili olduğu ortaya çıkmıştır. 

Bütün bunlardan dolayı insan hakları ve demokrasi konularının sosyal bilgiler dersi için 
çok önemli olduğu düşünülmektedir. Çağdaş bir dünyanın bir parçası ve gelişmiş bir ülke 
olmak açısından demokratik değerleri benimsemenin, insan hak ve özgürlüklerine saygı 
göstermenin vazgeçilmez olduğu açıktır. 

Bu bilgiler ışığında bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler öğretmenlerinin, sosyal bilgiler ki-
taplarında yer alan insan hakları ve demokrasi konuları ile ilgili düşüncelerini tespit et-
meye çalışmaktır. 

Yöntem

Araştırmanın modeli

Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma desenlerinden ça-
lışmanın doğasına uygun olarak durum analizi deseni; buna dayalı olarak çalışmada yapı-
landırılmış görüşme formu kullanılmıştır.

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Muş ilinde görev yapan 
12 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. 



416

Verilerin Toplanması ve Analizi

Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan, sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer 
alan insan hakları ve demokrasi konularıyla ilişkili yapılandırılmış görüşme formundan 
oluşmaktadır. Bu sorular kapsamında öğretmenlere “İnsan hakları ve demokrasi denilince 
aklınıza neler geliyor? Sosyal bilgiler dersinde insan hakları ve demokrasi ile ilgili hangi 
konular bulunmaktadır? Sosyal bilgiler dersinde insan hakları ve demokrasi ile ilgili ko-
nuların öğretiminde hangi yöntem ve teknikleri uyguluyorsunuz? Sosyal bilgiler dersinde 
insan hakları ve demokrasi ile ilgili konuların öğretiminde yaşadığınız sorunlar ve çözüm 
yollarınız nelerdir? Sosyal bilgiler dersinde insan hakları ve demokrasi ile ilgili konuların 
öğretiminde önerileriniz nelerdir? Sosyal bilgiler dersinde insan hakları ve demokrasi ile il-
gili konuların öğrencilere katkıları nelerdir?” soruları yöneltilmiştir. Bu sorular neticesinde 
verilen cevaplar içerik analizi ile değerlendirilmiştir. “İçerik analizi belirli kurallara dayalı 
kodlamalarla bir metnin bazı sözcüklerinin daha küçük içerik kategorileri ile özetlendiği sis-
tematik, yinelenebilir bir teknik olarak tanımlanır.” (Büyüköztürk vd. 2013: 240). Öğret-
menlerin görüşme formuna vermiş olduğu cevaplar kişisel bilgileri gizli tutularak Ö1, Ö2, 
Ö3….Ö12 şeklinde kodlanmıştır.

Bulgular

Araştırmaya katılan sosyal bilgiler öğretmenlerinin insan hakları ve demokrasi konularına 
ilişkin görüşleri aşağıda verilmiştir. 

Soru.1. İnsan hakları ve demokrasi denilince aklınıza ne geliyor? 

Tablo.1. İnsan hakları ve demokrasi denilince aklınıza ne geliyor sorusuna verilen cevaplar

Görüşler Frekans

İnsanlara Saygı Göstermek 6

Temel Hak ve Özgürlükler 5

Eşitlik 5
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Örnek İfadeler 

Ö1: “İnsanların dünyaya gelişlerinden itibaren sahip olduğu haklar ve bu hakları insanlara 
verebilen güçlerin olduğu demokrasi olmazsa olmazdır. İnsanın insan olduğu için sahip ol-
ması gerekir.” 

Ö7: “İnsan hakları denilince bütün insanların dil, din, mezhep, cinsiyet ayrımı gözetmeksi-
zin sahip olduğu devredilemez haklar aklımıza geliyor. Demokrasi ise halkın yönetime katıl-
ması, halkın isteklerinin kabul görmesi olarak ifade edilebilir.”

Soru.2. Sosyal bilgiler dersinde insan hakları ve demokrasiyle ilgili hangi konular bulunmaktadır? 

Tablo.2. Sosyal bilgiler dersinde insan hakları ve demokrasiyle ilgili hangi konular bulunmaktadır 
sorusuna verilen cevaplar 

Görüşler Frekans

Demokrasinin serüveni 6

Haklarımı Öğreniyorum 5

Yaşayan Demokrasi 3

Hepsi 1

Örnek İfadeler

Ö6: “Sosyal bilgiler dersinde eski yunandan günümüze kadar demokrasinin serüveni, demok-
rasinin Osmanlı’daki yansımaları ve yönetim biçimleri içerisinde demokrasinin yeri, inkılap 
tarihi dersinde de demokrasinin uygulanış biçimlerinden cumhuriyetin ülkemize yerleşme aşa-
maları anlatılmıştır.”

Ö2: “Öğrendiklerimi uyguluyorum, haklarımı ve sorumluluklarımı biliyorum, çocuk hakları 
her yerde, hak ve sorumluluklarımız, yönetim biçimleri, demokrasinin tarihçesi, hak, özgürlük 
ve eşitlik, insan hakları bir kazanımdır, Türk tarihinde kadının serüveni, yasalar haklarımızı 
koruyor, katılımcı demokrasi, demokrasi yolunda Türkiye haklarıyla vardır.”

Soru.3. Sosyal bilgiler dersinde insan hakları ve demokrasi ile ilgili başka 
hangi konuların olması gerekir? 
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Tablo.3. Sosyal bilgiler dersinde insan hakları ve demokrasi ile ilgili başka hangi konuların olması 
gerekir sorusuna verilen cevaplar

Görüşler Frekans

Konular yeterlidir 5

Hükümet şekilleri ve seçim mantığı 4

İçerik zenginleştirilmeli 2

Dijital vatandaşlık 1

Örnek İfadeler

Ö3: “Sosyal bilgiler dersinde insan hakları ve demokrasi konusunda müfredat açısından ko-
nuların yeterli olduğu kanaatindeyim. Ancak konuların öğrenciler tarafından daha da benim-
senmesi, içselleştirilmesi için içeriğin zenginleştirilmesi gerekir.”

Ö8: “Sosyal bilgiler dersinde konular yeterince işlenmiştir.”

Ö5: “Aslında var olanı öğretebilirsek başka konulara gerek olmadığın düşünüyorum.”

Soru.4. Sosyal bilgiler dersinde insan hakları ve demokrasiyle ilgili konuların anlatımında hangi 
yöntem ve teknikleri uyguluyorsunuz? 

Tablo.4. Sosyal bilgiler dersinde insan hakları ve demokrasiyle ilgili konuların anlatımında hangi 
yöntem ve teknikleri uyguluyorsunuz sorusuna verilen cevaplar

Görüşler Frekans

Soru-cevap 5

Düz Anlatım 5

Drama 3

Tartışma 2

Örnek İfadeler

Ö4: “Genellikle düz anlatım ya da empati kurarak yapıyorum ancak somutlaştıramadığımız 
zaman kendimiz toplum olarak uygulamadığımız zaman çocuklarımızda da etkili olmuyor ”

Ö5: “Tartışma, soru-cevap, gibi yöntem ve teknikleri uyguluyorum.”
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Ö6: “Düz anlatım, soru-cevap ve panel gibi yöntemleri bu konuların anlatımında kullan-
maya özen gösteriyorum.”

Soru.5. Sosyal bilgiler dersinde insan hakları ve demokrasiyle ilgili konuların öğretiminde yaşadığınız sorunlar ve çözüm yollarınız nelerdir? 

Tablo.5. Sosyal bilgiler dersinde insan hakları ve demokrasiyle ilgili konuların öğretiminde yaşadığınız 
sorunlar ve çözüm yollarınız nelerdir verilen cevaplar

Görüşler Frekans

Soyut konular olması 5

Gerçeklikle çelişki 4

İçeriğin seviyeye uygun olmaması 2

Hiçbir sorunla karşılaşmadım 1

Örnek İfadeler

Ö1: “Konunun soyut olması nedeniyle öğrencilerin algılamasında sorun yaşanmakta.”

Ö5: “ Soyut kavramların çoğunlukta olması anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Uygulamaya yö-
nelik etkinlikler ve zaman süresinin artırılması kalıcı öğrenmeyi sağlayacaktır.”

Ö7: “İlgili konuların öğretiminde herhangi bir sorunla karşılaşmadım.”

Soru.6. Sosyal bilgiler dersinde insan hakları ve demokrasiyle ilgili konuların  
öğretiminde önerileriniz nelerdir? 

Tablo.6. Sosyal bilgiler dersinde insan hakları ve demokrasiyle ilgili konuların öğretiminde önerileri-
niz nelerdir sorusuna verilen cevaplar

Görüşler Frekans

Yaparak yaşayarak öğrenmeli (Uygulama
yapılmalı)
Hoşgörü- farklılıklara saygı olmalı
Ders saati artırılmalı
Müfredat yenilenmeli

7

2
1
1
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Örnek İfadeler

Ö12: “Konuyu aktarırken ders kitaplarında etkinliklere yer verilmesi uygulamalı eğitimle 
daha kalıcı öğrenme yaşanır.”

Ö10: “Öncelikle vatandaşlık ve demokrasi dersinin yeniden ortaokul müfredatına konulması 
ve sosyal bilgiler programıyla entegre edilmesi gerekmektedir. Konuların yeterince öğretilmesi 
ve uygulama yapılması için sosyal bilgiler ders saatinin artırılması insan hakları ve demokra-
sinin içselleştirilmesi açsından oldukça önemlidir.”

Soru.7. Sosyal bilgiler dersinde insan hakları ve demokrasiyle ilgili  
konuların öğrencilere katkıları nelerdir? 

Tablo.7. Sosyal bilgiler dersinde insan hakları ve demokrasiyle ilgili konuların 
öğrencilere katkıları nelerdir sorusuna verilen cevaplar

Görüşler Frekans

Etkin bir vatandaş yetiştirir 12

Örnek İfadeler

Ö3: “İnsan hakları ve demokrasi konuları haklarını ve sorumluluklarını bilen, ülkesine bağlı, 
milli ve manevi hassasiyetlerimizin farkında olan, karşılaştığı sorunlara hukuki çözümler bu-
lup bunu uygulayan, farklılıklara saygı duyan, ülke ve dünya barışına katkıda bulunan bi-
reylerin yetiştirilmesinde önemli rol oynar.”

Ö4: “ Haklarını ve sorumluluklarını bilen, demokrasiye ve insan haklarına saygılı, bilinçli 
vatandaşlar yetiştirmede sosyal bilgiler dersi gerekli katkıyı sağlamaktadır.”

Ö8: “Öğrenciler bu dersi sağlıklı bir biçimde öğrenirlerse toplumda hakkını bilen, sorunlara 
sağduyulu yaklaşan, problemlerini konuşarak çözmeye çalışan bireyler ortaya çıkıyor.”

Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler öğretmenlerinin, sosyal bilgiler kitaplarında ve prog-
ramında yer alan insan hakları ve demokrasi konuları ile ilgili düşüncelerini tespit etmeye 
çalışmaktır. Bu kapsamda 12 sosyal bilgiler öğretmeni ile görüşülerek açık uçlu sorular 
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yöneltilmiştir. Öğretmenlere “İnsan hakları ve demokrasi denilince aklınıza neler geliyor? 
Sosyal bilgiler dersinde insan hakları ve demokrasi ile ilgili hangi konular bulunmaktadır? 
Sosyal bilgiler dersinde insan hakları ve demokrasi ile ilgili konuların öğretiminde hangi 
yöntem ve teknikleri uyguluyorsunuz? Sosyal bilgiler dersinde insan hakları ve demokrasi 
ile ilgili konuların öğretiminde yaşadığınız sorunlar ve çözüm yollarınız nelerdir? Sosyal bil-
giler dersinde insan hakları ve demokrasi ile ilgili konuların öğretiminde önerileriniz neler-
dir? Sosyal bilgiler dersinde insan hakları ve demokrasi ile ilgili konuların öğrencilere kat-
kıları nelerdir?” soruları yöneltilmiştir. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin, sosyal bilgiler dersi 
öğretim programında yer alan insan hakları ve demokrasi konularıyla ilgili görüşlerinin 
neler olduğunu öğrenmek amacıyla yapılan bu çalışmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

Birinci alt probleme göre sosyal bilgiler öğretmenleri insan hakları ve demokrasi denil-
diğinde insan haklarına saygılı, temel hak ve özgürlüklere önem veren bireyler akıllarına 
gelmektedir. İkinci alt probleme göre sosyal bilgiler öğretmenleri, sosyal bilgiler dersinde 
insan hakları ve demokrasi konularına en fazla Demokrasinin Serüveni, Haklarımı Öğre-
niyorum ve Yaşayan Demokrasi ünitelerinde yer verildiğini beyan etmektedir.

Üçüncü alt probleme göre öğretmenler, sosyal bilgiler dersinde insan hakları ve demokrasi 
ile ilgili konuların yeterli olduğunu ancak içeriğin zenginleştirilerek bazı konuların eklen-
mesinin fayda sağlayacağını söylemektedirler. Araştırmanın dördüncü alt problemine göre 
sosyal bilgiler öğretmenleri insan hakları ve demokrasi konularını öğretirken en fazla düz 
anlatım, soru cevap, tartışma ve drama yöntemlerini kullandıklarını ifade etmektedirler. 
Beşinci alt probleme göre öğretmenler, sosyal bilgiler dersinde insan hakları ve demokra-
siyle ilgili konuların öğretiminde konunun soyut olmasından dolayı öğrencilerin zorlan-
dıklarını bu tür konuların olabildiğince somutlaştırılarak aktarılmasının fayda sağlayaca-
ğını söylemektedirler.

Altıncı alt probleme göre sosyal bilgiler öğretmenleri, sosyal bilgiler dersinde insan hakları 
ve demokrasiyle ilgili konuların öğretiminde sınıf içi ve dışı etkinlikler düzenlemenin, öğ-
rencilere hoşgörü ve saygı değerlerini benimsetmenin öğrencilere oldukça yararlı olacağını 
ifade etmektedirler. Araştırmanın son alt problemine göre öğretmenler, sosyal bilgiler der-
sinde insan hakları ve demokrasiyle ilgili konuların öğrencilere en önemli katkısının sosyal 
bilgiler dersinin genel amacı olan etkili vatandaş yetiştirmek olduğunu söylemektedirler.
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Karatekin vd (2012) “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İnsan Hakları Eğitimine Yöne-
lik Tutumları” başlıklı çalışmalarında “bayan öğretmen adaylarının erkek öğretmen adayla-
rına; branşını isteyerek ve severek seçen öğretmen adaylarının branşını isteyerek ve severek 
seçmeyen öğretmen adaylarına ve insan hakları ile ilgili konuları arkadaşları, aile bireyleri 
ve öğretim elemanları ile çok sık tartışan öğretmen adaylarının hiçbir zaman tartışmayan 
öğretmen adaylarına göre insan hakları eğitimine yönelik tutumlarının daha olumlu ol-
duğu” bulgularına ulaşmışlardır. Çalışmada sosyal bilgiler öğretmenlerinin insan haklarına 
karşı tutumlarının yüksek olduğu bulunmuştur. 

Ersoy (2014) sosyal bilgiler öğretmenlerinin vatandaşlık algılarıyla ilgili çalışmasında bi-
reysel vatandaşlık algısına sahip öğretmenlerin hak ve özgürlükleri vurguladıklarını, top-
lumcu vatandaşlık algısına sahip olan öğretmenlerin ise daha çok devlete karşı sorumluluk-
ları vurguladıklarını bulmuştur. Ersoy öğretmenlerin çoğunun toplumcu bir algıya sahip 
olduğunu, bunun da etkin vatandaşlık eğitimini olumsuz etkilediğini ortaya çıkarmıştır. 
Ersoy (2016) vatandaşlık ve demokrasi eğitimi dersine ilişkin sosyal bilgiler öğretmenleri 
ve öğrencilerinin algısını araştırdığı çalışmasında sosyal bilgiler dersinin ilköğretim prog-
ramında yeterli düzeyde yer almadığını bulmuştur. Çalışmada sosyal bilgiler dersi “içeri-
ğinin öğrencilere vatandaşlık yeterliklerini kazandırmak için yeterli olmadığı, derse gerekli 
önemin verilmediği, öğretmen ve öğrencilerin memnuniyet düzeyinin düşük olduğu or-
taya çıkmıştır.” Ersoy’un “içeriğin öğrencilere vatandaşlık yeterliliklerini kazandırmak için 
yeterli olmadığı” bulgusu bu çalışmanın üçüncü alt problemdeki bulguyla uyumludur. 

Köçer vd (2013) öğretmen adaylarının mevcut Türk demokrasisinden memnun olmadık-
larını, bunun yanında insan hakları kapsamında çeşitli özgürlüklerin dayatılmasının Türk 
kültürüne zarar verdiklerini bulmuşlardır. Ayrıca çalışmada öğretmenlerin insan hak ve öz-
gürlüklerinin korunması ve gelişmesi için Avrupa Birliği’nin gerekli olmadığı görüşünde 
oldukları sonucu çıkmıştır. Ülger (2004) yaptığı çalışmada demokrasi ve insan hakları öğ-
retimine erken yaşlarda başlamanın önemli olduğunu ortaya çıkarmıştır. “Sınıf ortamla-
rında öğretim yöntem ve teknikleri, kullanılan materyaller, ders kitapları ve gerekli tek-
nolojiden yararlanılması, etkili demokrasi ve insan hakları eğitimini gerçekleştirebilmek 
açısından formal program yanında, yazılı olmayan ve okul kültürü ile değerlerini yansıtan 
örtük programın da mutlaka dikkate alınması gerekliliği”ni bulgulamıştır. Ülger’in bulgu-
ları altıncı alt problemle paralellik arz etmektedir. 
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Araştırmada genel olarak sosyal bilgiler dersinde insan hakları ve demokrasi ile ilgili ko-
nuların yeterli olduğunu ancak içeriğin zenginleştirilmesi gerektiği sonucu çıkmıştır. Öğ-
retimde düz anlatım, soru cevap, tartışma ve drama yöntemlerinin ön planda olduğu, 
konuların somutlaştırılması gerektiği, sınıf içi ve dışı etkinlikler düzenlemek gerektiği, öğ-
rencilere hoşgörü ve saygı değerlerini benimsetmek gerektiği, sosyal bilgiler dersinin genel 
amacı olan etkili vatandaş yetiştirmek olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre insan hakları ve demokrasi konularının önemli olduğu, bu ko-
nuların içeriğinin zenginleştirilmesi, öğretiminde farklı yöntem ve tekniklerin kullanılması 
gerektiği önerilebilir. İnsan hak ve özgürlüklerinin öğretiminde gerçek olayların ders orta-
mına getirilmesi, sınıf dışı etkinliklerin yapılması, konuların somutlaştırılarak aktarılması, 
etkin vatandaşlık becerilerinin ön plana çıkarılması gerektiği söylenebilir. 

Türkiye’de ilkokullarda insan hakları ve demokrasi ile ilgili bağımsız bir ders bulunmakta-
dır. Ortaokullarda ise bu konular sosyal bilgiler dersi içinde verilmektedir. Bu bakımdan 
insan hakları ve demokrasi konularının öğretiminde sosyal bilgiler dersinin önemi büyük-
tür. Sosyal bilgiler dersinde etkili bir insan hakları ve demokrasi eğitimi, etkin vatandaşla-
rın yetişmesine katkı sağlayacak; etkin vatandaşlar sayesinde ülkenin insan hakları ve de-
mokrasi standartları yükselecektir. Bu durum aynı zamanda ülkenin barış içinde bir arada 
yaşamasına da hizmet edecektir. 
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FUZZY CATEGORICAL DATA THROUGH 
STRUCTURAL EQUALITY MODEL AND 
ITS COMPARISON OF WLS AND WLSMV 
ESTIMATION METHODS USED IN 
ESTIMATION

Cengiz Gazeloğlu, Engin Aytekin, Eren Erkılıç

Abstract

Generally, Likert type scales are used as a measurement tool to conduct scientific studies about any kind 
of field. It is seen in the studies that Likert type scales are used more often especially in social studies (such 
as Econometrics, Finance, Education, History, Psychology, Tourism etc.). Since the Likert type measu-
rement data are not normally distributed, the researchers encounter some problems when analyzing. 
For example, parametric tests cannot be applied because collected Likert type data do not show normal 
distribution. Therefore, non-parametric tests are used instead of parametric tests, and the reliability of 
these tests is lower than that of parametric tests. When it is evaluated in this sense, it is noticed that it is 
more effective for scientists to use an accurate and reliable method in the process of forward decision ma-
king. The variables that are particularly effective in the diagnosis process of a disease, the strategies that 
institutions or organizations decide in financial situations, the decision-making mechanism concerning 
the important issues such as how much credit a bank will give to its customers have great importance 
for managers and institutions. This study will be a pathfinder on what route to follow to make the right 
decisions in science, social and economic matters. Firstly, the theoretical sub-structure of the structural 
equation model will be given and how to make the structural equation model via the fuzzy catego-
rical data will be explained. Secondly, it will explain how fuzzy logic Works and by whom and how 
it was put forward. It will also explain how effective and useful fuzzy logic is in the forward-looking 
decision-making process. Besides, it will provide information on how to solve the structural equation 
modeling with fuzzy logic and simulation results of different sample sizes will be reported with the 
help of various computer programs. As a result, this study may provide insight to those who have an 
important place in the scientific world, such as financiers, doctors, educators, to make decisions or to 
make a judgment in the face of a situation on how to use fuzzy logic and structural equation model. 
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When evaluated in this sense, this study will play an important part in the literature as a resource that 
researchers can easily understand and apply. 

Keywords: Structural Equation Modeling, Fuzzy Logic, Categorical Data, Estimation Methods

Introduction

Numerous research methods including mathematical and statistical models are used to 
make decisions in the application sections of the research conducted among the disciplines. 
The most appropriate research method is selected depending on the number of variables 
used in the research (dependent-independent), the scale, and the purpose of the research. 
The source of the data to be used in the research can be primary or secondary. When 
the collection of data requires a field survey, the “Primary Data” source is used. On the 
other hand, when research is carried out from the recorded data, the “Secondary Data” 
source is used. In the acquisition of primary data sources, many data collection tools are 
used. Particularly in many studies conducted in Social Sciences, the data collected from 
the units are obtained through questionnaires. It is observed that the questionnaires are 
usually arranged in a likert scale. Such scales are defined as categorical data. This type of 
data should be analyzed using statistical methods within categorical data. Statistical meth-
ods applied to continuous variables are not appropriate to categorical data. Therefore, the 
importance of categorical data analysis is increasing (Arıcıgil, 2013).

In recent years, Structural Equation Modeling (SEM) applications, which are increasingly 
prevalent in social sciences and behavioral sciences, have begun to become integral parts 
of a large number of scientific research initiatives. The SEM method, which can now eas-
ily be called as a research method by itself, offers quite various advantages.

Most of the statistical methods have performed analyzes with the assumption that the ob-
served variables are reliable and valid. However, it has been adopted that the analyzes done 
under the assumption that the variables observed in most social sciences such as sociol-
ogy and psychology are measured perfectly. For this reason, Structural Equation Model-
ing (SEM), which allows measurement errors of variables, has been developed. In most 
disciplines, the main reasons for the increase in SEM’s popularity are:

- The ability to analyze simultaneous multiple relationships while providing statistical
efficiency

- The ability to carry out versatile assessment of relationships and
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- The ability to test causal relationships between observed and hidden variables (Akıncı,
2007; Schumacker and Lomax, 2010).

SEM has been one of the most important analytical techniques in the social sciences for 
the last 25 years. SEM has been used extensively today in describing the relationship be-
tween variables and in formulating the theories in social sciences (Kaplan, 2000).The use 
of various model estimation methods (such as Maximum Likelihood) and the use of co-
variance matrices are not recommended by many researchers because the data are cate-
gorical and the normality assumption cannot be met. The use of alternative matrices and 
estimation methods in place of them will give more consistent and more accurate results 
to the researcher using SEM.

In this study, it has been investigated as to how the RMSEA, TLI and CFI goodness of 
fit indexes are used in the structural equality model in the categorical data and how the 
fuzzy logic framework for the normality hypothesis vary according to the sample size.

Structural Equation Model

Bollen (1989) indicated that SEM has three major components in its historical process. 
These ones: (1) path analysis, (2) conceptual synthesis of structural model and measure-
ment models and (3) general forecasting processes. It is not easy to try to explain the his-
torical development of SEM. Relevant models have shown a historical improvement. 
This models; regression analysis, path analysis, confirmatory factor analysis and SEM 
(Schumacker and Lomax, 2004).

The first general SEM was developed by Karl Jöreskog (1970, 1973), Keesling (1972) and 
Wiley (1973). Wright’s path analysis lacks the ability to test a hypothetical causal struc-
ture under consideration. In addition to path analysis, the conceptual synthesis of latent 
variable and measurement models has been the basis of contemporary SEM. The SEM 
models actually combine validator factor models and road models. SEM includes hidden 
and observed variables. The evolution of models of inference about latent variables obta-
ined from the covariances among observed variables continued during the 1960s on so-
ciology (Çelik, 2009).

Since the first software program of SEM, LISREL, was introduced to the market in 1976, 
the number of software programs related to SEM has increased rapidly since the 1980s. 
Some of them are Amos, EQS and SAS software programs. Since 1994, the use of SEM 
has increased among all disciplines. Structural Equation Modeling, a fundamental resource 
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for the theoretical development of SEM; A Multidisciplinary Journal has begun to pub-
lish. (Akıncı, 2007).

Figure 2.1. Historical Development of SEM 

Source: Grace, 2006.

There is a detailed interaction of the historical development of the SEM in figure 2.1 with 
other methods. When the figure is examined in detail, it is seen that SEM is formed by 
the combination of many statistical methods.

Steps of Structural Equation Model 

Linear regression models use the least squares and correlation coefficient to calculate re-
gression weights. The regression models were made possible in 1896 by Karl Pearson by 
putting a formula for the correlation coefficient in order to provide a standard size of the 
relationship between two variables (Schumacker and Lomax, 2004).

The SEM sequence consists of the following steps;

a) Developing a theoretical model
b) To draw the diagram showing the causal relationships fort the developed model
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c) Converting the drawn diagram into structural and measurement models
d) Estimating and evaluating the structural model
e) To calculate the conformity measures of the structural model
f ) To interpret the results (Şahin at all, 2008).

Figure 2.2. Structural Equation Model Steps
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Figure 2.3. Example of a Road Diagram 

Source: Bollen, 1989.

 Observed external variable

 Observed internal variable

 Hidden external variable

 Hidden internal variable

 The structural coefficient for the link between the hidden variable and 
the observed variable

 Measuring error observed in external variable

 Measuring error observed in internal variable

 Error associated with hidden inner variable

 Structural impact as an external variable, an internal variable
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Model Estimation

After the model is identified, the parameter is estimated (Akıncı, 2007).

In the basic hypothesis of SEM with , if the SEM is true and the mass param-
eters are known, the . In practice, mass variance and covariances or pa-
rameters are generally unknown. In this case, many efforts are made to estimate the un-
known parameters based on the sample covariance matrix. The sample covariance matrix 
(S) should be as close to the matrix ( ) of the sample unknown parameters. In order to 
determine this closeness, a function to be minimized is needed. This function  
is the adaptation function based on S and . The value of the fit function for  is 

. The features of the adaptation function are as follows. (Akıncı, 2007).

1.  a scale

2.  ≥ 0 inequality applies

3. Onlyt  if 

4.  , S and Σ(θ ) continuous

According to Browne (1984, 1966), the minimum fitting function that provides these 
conditions provides consistent estimates of θ. The most frequently used adaptive func-
tions in SEM parameter estimates Maximum Likelihood (ML), Weighted Least Squares 
(WLS), and Generalized Least Squares (GLS).

Weighted Least Squares (WLS)

If the variables are continuous but does not supply the normal distribution assumption, 
then the estimation method recommended in this case is the “Asymptotically Indepen-
dent Distributive (AID)” method. Although simulation studies show that Maximum Like-
lihood (ML) estimates are better than AID in unusual situations, the use of AID is not 
recommended. AID method is used in LISREL and WLS is used in EQS in the name of 
“Least Squares of Arbitrary Distribution Generalized Least Squares” method. Unlike ML, 
raw data is needed when analyzing the data in AID. This method can be used if some of 
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the variables are sequential and others are continuous and the distribution of continuous 
variables is deviating from the normal distribution and the model contains two-level vari-
ables (Yılmaz and Çelik, 2009).

Minimal function of WLS;

(2.1)

Here, “s” is the vector of residual elements in the observed covariance matrix and the di-
mensional vector of the  parameters of (t x 1), and  is obtained by the number of 
observed variables (p) and  and the movement of a matrix W in the op-
posite direction. 

Robust Weighted Least Squares (WLSMV)

Robust weighted least squares (WLSMV) method is one of the most frequently used es-
timation methods among parameter estimation methods when categorical data are con-
cerned. As a result of investigations, this method is also known as a method of estimat-
ing diogonal weighted least squares (DWLS). The WLSMV method aims to estimate the 
weighted least squares parameters using the diagonal weight matrix (W) and robust stan-
dard errors, χ2 test statistics adjusted with mean and variance. It is based solely on poly-
cholic correlations where there are no restrictions at the thresholds. Assuming that ρ (θ) 
represents the community policoric correlation matrix, the least squares function is ex-
pressed as in equation 2.2 (Doğan, 2015, s. 19). 

2.2

Let us suppose that one estimation of asymptotic covariance matrix of the predicted 
polycholic correlations (ρ) in Equation 2.66 is . When  is taken, this method is 
named as weighted least squares (WLS). However, when  is taken, it 
is named as diagonal weighted least squares (DWLS). In the latter case, only the variances 
of the predicted polycholic correlations in the weight matrix are used (Doğan, 2015, s. 19). 
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Model Test

The package software used in the Structural Equation Model (SEM) analysis shows dif-
ferent results for the compliance indices. LISREL users usually interpret the results based 
on the compliance indices such as GFI, AGFI, RMSEA, CFI and NNFI in addition to 
the Chi-Square value (Sümer, 2000).

Tablo 2.1. Compliance Indices

Model-Fit Criteria Goodness-of-fit Statistic Acceptable Level

RMSEA 0 < RMSEA <0.05 0.05 ≤ RMSEA ≤ 0.10 

NFI 0.95 ≤ NFI ≤ 1 0.90 < NFI ≤ 0.95 

CFI 0.97 ≤ CFI ≤ 1 0.95 ≤ CFI ≤ 0.97 

Source: Schermelleh-Engel and Moosbrugger, 2003.

Structural Equation Models for Categorical Data

It is possible to encounter categorical data often in forums due to the nature of the problems 
in behavior, medicine, education and social sciences and the design of the prepared ques-
tionnaires. For this type of data, Likert type scales can be given as an example (Lee, 2007).

In SEM analyzes, analyzes are performed by using correlation or covariance matri-
ces that are generated from crude raw data rather than raw data. For this reason, it 
is very important to know which of these is used in these situations. However, the 
raw data must have certain properties. Generally, the most widely used estimation 
method in SEM studies is Maximum Likelihood and Least Squares. However, the 
data to be used with these methods must be consisted of continuous variables, and 
the data should not neglect the normality assumption seriously (Şimşek, 2007, s.55). 
 The most important assumptions in the correlation analysis between variables are the 
normality and linear relationship assumption. However, when the variables have a cate-
gorical structure, the assumption of normality is distorted in particular. There are a num-
ber of correlation coefficients developed to obtain correlation values between categorical 
variables (Agresti, 2010). In SEM analysis, Pearson’s correlation coefficient, tetrachoric 
(or polychoric for various types of ordinal variables) correlations and binary series (or 
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polyserial correlation coefficients for continuous and ordinal variables) are generally used 
(Schumacker and Lomax, 2004). As a result, the measurement level of the data has a con-
siderable influence on the type of analysis.

Fuzzy Logic and Structural Equation Modeling

Fuzzy logic concept was firstly appeared in 1956 in a conference conducted in USA. Yet 
the first serious steps related to fuzzy logic were taken in 1965 by Lotfi A. ZADEH in 
an article as fuzzy logic or fuzzy set. Zadeh, put forward the idea that human mentality 
is mostly fuzzy and not certain. Therefore, the boolean logic which is represented by 0 
and 1 fail to explain this thinking process appropriately. Human logic is not only com-
prised of certain statements consisted of variables such as open, closed, hot, cold, 0 and 
1 but also it contains medium variables such as semi open, semi closed, cool, and warm. 
Unlike classical logic, fuzzy logic uses two folded process, instead is using multiple level 
process. In addition, Zadeh argues that people are able to make effective decisions in the 
field of supervision, better than existing machines and can make effective decisions based 
on uncertain linguistic information. Because of the problems accounted in classical con-
trol applications, fuzzy logic control has grown rapidly as an alternative way and applied 
in broad fields (Elmas 2003).

Fuzzy logic approach gives machines the ability to process the special data of people and 
the skills to work through using their experiences and foresight. Instead of quantitative 
statements, symbolic statements are used while giving this ability. The transfer process of 
symbolic statements to machines is based on a mathematical basis. That basic mathematical 
is the fuzzy logic set theory and fuzzy logic formed based on it. Mathematical modeling of 
the system is not necessary during the application of fuzzy logic inspection (Elmas 2003).

In classical logic, an event belongs with an element of a cluster or not, that means it does 
not have a specific percentage to belong to that cluster. In fact, in fuzzy logic using the 
element functions shown in shape 3, element degrees are given between 0 and 1. In liter-
ature, there are other element functions than trapezoid, bell curve, and triangle. Yet two 
of the functions that are mostly used by researchers are given in figure 3. 
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Figure 3.1. Triangular and Trapezoidal Membership Function

Triangular membership function;

(3.1)

Trapezoidal membership function;

(3.2)

Table 3.1 contains the membership function values of the verbal variables and the numeric 
equivalents of likert after the transformation. The values are located here calculated using 
the equation 3.1 with the aid of the triangular membership function are then passed on 
to the Structural Equation Model. The new values   in YEM are equivalent to 5 likert val-
ues. The values   are 0.75, 1.25, 2.50, 3.75 and 4.25, respectively. 
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Table 3.1. Defuzzified Linguistic Variables

Linguistic Variable Defuzzified Number Equivalent in the 5-Point Scale

1-Strongly Disagree 0.15 0.75

2-Disagree 0.25 1.25

3-Partly Agree 0.50 2.50

4-Agree 0.75 3.75

5-Strongly Agree 0.85 4.25

Simulation Study

The simulations in the study were carried out via MATLAB and Mplus programs. Also, 
the repetitions in hte simulation were performed for 100000/n times, and the mean was 
calculated. The “n” here represents the sample size. 

Result and Study

In this part of the study, the change occurring in the WLS and WLSMV estimation meth-
ods according to the sample size of the goodness of fit indexes RMSEA, CFI, and TLI 
will be discussed. 

Table 5.1. Simulation Result with WLS Estimation Method

Sample Size RMSEA CFI TLI

300 0,042 0,897 0,874

350 0,035 0,913 0,894

400 0,030 0,926 0,910

500 0,022 0,949 0,938

1000 0,010 0,983 0,983

1250 0,008 0,988 0,988

1500 0,007 0,991 0,992
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According to the simulation results obtained by using WLS estimation methods and seen 
in table 5.1, it is seen that goodness of fit indexes are improving in line with the increas-
ing sample size. For instance, when the sample volume is 300, the RMSEA value is cal-
culated as 0.042. When the sample size increases to 1500 RMSEA the value is calculated 
as 0,007. The RMSEA index is a measure of the correspondence between population and 
model, and the index intervals are listed in Table 2.1. Similarly, CFI, TLI and Chi-square 
indices improve with increasing sample size. The CFI index shows the difference between 
the structured model and the absence model assuming that there is no relationship be-
tween the variables used in the model. The TLI index is an index used to investigate the 
fit of the default model with baseline or null hypotheses. 

Table 5.2. Simulation Result with WLSMV Estimation Method

Sample Size RMSEA CFI TLI

300 0,018 0,984 0,983

350 0,016 0,986 0,985

400 0,015 0,988 0,988

500 0,013 0,991 0,991

1000 0,009 0,996 0,996

1250 0,008 0,996 0,997

1500 0,007 0,997 0,997

Simulation results according to WLSMV estimation methods are shown in Table 5.2. The 
increase in sample size suggests an improvement in RMSEA, CFI TLI and Chi-square 
goodness of fit indexes. The meanings of these indexes are stated under the explanations of 
table 5.1. Acceptable adjustment intervals for these indices are given in table 2.1. As a re-
sult, the increase of the sample size enables the WLSMV estimation method to be included 
in the desired intervals in the goodness of fit indexes according to the results obtained. 
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Figure 5.1. Comparison RMSEA Values with WLS and WLSMV Estimation Methods

Figure 5.1 shows the change of RMSEA values with WLS and WLSMV estimation meth-
ods and the sample volume. It is seen that both methods reached the same RMSEA val-
ues after 1250 sample volumes. 

Figure 5.2. Comparison of WLS and WLSMV Methods in Terms of CFI Values

Figure 5.2 shows the variation of the CFI values and WLS and WLSMV estimation meth-
ods according to the sample volume. It is seen that WLSMV method gives better results in 
terms of CFI index in all sample sizes. Yet, after 1000 sample volumes, both were found 
to be in perfect harmony. 
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Figure 5.3. Comparison of WLS and WLSMV Estimation Methods with TLI Values

Figure 5.3 shows the variation of WLS and WLSMV estimation methods and TLI val-
ues according to the sample volume. It is seen that WLSMV method gives better results 
in terms of TLI index in all sample volumes. However, it was found out that after 1000 
sample volumes, both were in perfect harmony.

Conclusion

Making estimations or deciding on the current situation using fuzzy logic will provide 
more consistent results to the researchers. In addition, it is found that the three criteria of 
goodness of fit of the WLS and WLSMV estimation methods, which are utilized in the 
categorical and structural equation modeling and being used extensively in social sciences, 
are either in acceptable harmony or in perfect harmony. However, CFI index is found to 
be better than the WLSMV until 1000 sample size, and for bigger sample sizes than 1000 
it appears that there are not significant differences between two methods. That is to say, 
after 1000 sample size, the differences were negligible. Finally, it has been found out that 
there are no drawbacks in the use of both methods when the sample size is 1250 for the 
RMSEA criterion. Generally speaking, it is apparent that both methods have the same 
performance as for the 1250 sample volumes and above. 
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BİR EBEVEYN PRATİĞİ OLARAK 
‘SHARENTING’ / A PARENTAL PRACTICE: 
“SHARENTING” 

Gamze İnan Kaya, Umut Kaya

Abstract

The parent-child relation has a major role in social, emotional, cognitive, physical and moral deve-
lopment of children. The aims of parenting are sustaining the health and security of children, helping 
them to be raised as productive adults of the future and transferring cultural values to them. Today, 
child-rearing practices have been more complicated since digital media are commonplace and pervasive 
in daily life including modern household. Sharenting, which is parents’ sharing on their children and 
their own parenting practices in the social media, can be defined as a recent parenting practice. This 
phenomenon may have social, emotional and legal aspects in the parent-child interaction. The purpose 
of the study was to investigate ‘sharenting’ from the parenting styles and legal perspectives and discuss 
the frame of ‘appropriate sharenting’. To achieve this aim, the related legal regulations and literature on 
parenting was scrutinized and suggestions for ‘appropriate sharenting’ were presented. 

Keywords: Sharenting, parenting, legal regulations, appropriate sharenting

Giriş

Ebeveynliğe geçiş yetişkin yaşamında önemli bir aşamayı temsil eder (Rossi, 1968). Ebev-
eyn olmak ise, çocukların yetiştirilmesi ve sosyal hayata kazandırılması amaçlarına yönelik 
tutumlar, algılar, beklentiler, değerler ve faaliyetler bütünü olarak anlam kazanan bir inanç 
sistemini ifade eder (Darling & Steinberg, 1993). Çocuk ve ebeveyn arasında kurulan il-
işki, çocuğun sosyal, duygusal, fiziksel ve moral gelişiminde başat role sahiptir. Ebeveynliğin 
temel amaçları, çocuğun sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, gelecekte üretken bir yetişkin 
olmak üzere hazırlanması ve kültürel değerlerin çocuğa aktarımı olarak sıralanabilir. Yasal 
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düzenlemlere göre ‘çocuk’, henüz 18 yaşını aşmamış kişiler için kullanılan bir tanımdır. 
Bu çerçevede, hukuki olarak ebeveynlik, çocuğa karşı üstün yarar ilkesi gözetilerek belir-
lenmiş velayet ile ilgili yükümlülükleri kapsar (Akyüz, 2010). 

Günümüzde ebeveynlik pratikleri teknolojideki hızlı ilerlemeler nedeniyle, geçmişe kıyasla 
karmaşıklaşmakta, ebeveynlerin geleneksel sorumluluklarının yanısıra; çocuklarına teknolo-
jik yaşam koşullarına uyum sağlamalarında aracı rollerine dikkat çekmektedir (Dürager, 
& Livingstone, 2012). B u doğrultuda, ‘Sharenting’ (paylaşanababalık) olgusu ise alan-
yazında yakın tarihte tanımlanan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tanım, İngilizce 
‘paylaşmak (share)’ ve ‘ebeveynlik yapmak (parenting)’ sözcüklerinin, ebeveynlerin sosyal 
medyada çocukları ile ilgili haber, fotoğraf vb. paylaşma ve bir ebeveyn olarak kendiler-
ini sunma (Blum-Ross, & Livingstone, 2017) davranışlarını ve bu davranışın yaygın kul-
lanımı durumunu -‘aşırı paylaşanababalık (oversharenting)’- ifade etmek için kullanılmak-
tadır (Collins Dictionary, 2017). Ebeveynlerin çocukları ile ilgili sosyal medya paylaşımları 
gün geçtikçe artmaktadır. İki yaşına gelen çocukların %80’inin dijital bir görüntüsü bulun-
maktadır (Bessant, 2017a). Özellikle Facebook, Instagram gibi sosyal paylaşım siteleri ve 
yine çocukların doğumöncesinden başlayarak günlüklerinin tutulduğu bloglar aracılığıyla 
ebeveynler, onlar için önemli anları, ebeveynlik deneyimlerini sosyal çevreleri ile paylaş-
makta, ayrıca bu platformlarda ebeveynlik yaparken karşılaştıkları durumlar hakkında 
tartışmalara katılmakta ve görüşlerini paylaşmaktadırlar. Örneğin, ebeveynliğe geçiş süre-
cinde genç anne ve babalar çocuklarının fotoğraflarını Facebook üzerinden paylaştıklarını 
ve bu paylaşımlarda sosyalleşmelerini sürdürdüklerini ve sosyal destek aldıklarını bildirme-
ktedirler (Bartholomew, Schoppe-Sullivan, Glassman, Dush, & Sullivan, 2012). Bu du-
rum çocukların henüz kendileri sosyal medya kullanıcıları olmadan, dijital kimlikler ed-
inmeye başlamaları anlamına gelmektedir (Brosch, 2016). 

Paylaşanababalık pratiğinin yaygınlaşması beraberinde, bu davranışın ebeveyn-çocuk il-
işkisindeki yerine dair tartışmaları getirmiştir. Çocukların henüz kendi dijital kimlikler-
inin yaratıcısı olmadıkları küçük yaşlarda ve yine ergenlikle birlikte kendi dijital kimlikleri 
üzerinde söz sahibi olmaya başlamalarıyla, ebeveynlerin çocukları hakkındaki sosyal me-
dya paylaşımlarının sınırları tartışmaya açılmıştır (Brosch, 2016; Otero, 2017). Sharent-
ing olgusunun, çocuk ve ebeveyn ilişkisinde sosyal, duygusal ve hukuki boyutlarının ola-
bileceği değerlendirilmektedir. Bu çalışmada amaçlanan, ‘sharenting’ olgusunun ebeveyn 
tutumları ve yasal düzenlemeler açısından incelenmesi ile ‘makul sharenting’ çerçevesinin 
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tartışmaya açılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, ilgili mevzuat incelenmiş ve ‘makul shar-
enting’ için ebeveyn tutumları ve yasal düzenlemeler dikkate alınarak öneriler sunulmuştur.

Ebeveynlik Tutumları ve Sharenting

Ebeveyn olarak çocuğu ve çocuğuna anababalık yapmak hakkında, sosyal medya paylaşım-
larında bulunmanın, ebeveynin sosyal destek sağlaması, benzer durumları yaşayan ebev-
eynlerden bilgi alabilmesi, yalnızlık duygusunu gidermesi, paylaşımları ile beğenilmesi 
gibi olumlu taraflarının olabileceği öne sürülmektedir (Keith & Steinberg, 2017). Ancak 
diğer yandan sharenting, özellikle çocukların özel hayatları ve dijital kimliklerinin korun-
ması ile ilgili riskleri de beraberinde getirmektedir. Özellikle güncel risklerden bir tanesi, 
‘dijital çocuk kaçırma’dır. Örneğin, ‘instagram role playing’ adı altında, ebeveynlerin Ins-
tagram hesaplarında paylaştıkları kendi çocuklarına ait fotoğrafları çalınıp bu fotoğaftaki 
çocuklara yeni bir dijital geçmiş yazılmakta ve sahte anne babalar, sanal ortamda bu çoçuk-
ların fotoğraflarını kendi çocuklarına ait olarak sunmaktadırlar (Grossman, 2015; Miller, 
2014). Yine bir diğer sorun, bebekliğinden beri ebeveynleri tarafından yapılan paylaşım-
lar aracılığıyla bir dijital ayakizi halihazırda oluşmuş olan çocukların, kendi kimlikleri üze-
rinde ne derece söz sahibi olabilecekleri ile ilgilidir. Zira bu durum da ebeveyn ve çocuk 
arasındaki sınırların açıklık kazanması ve çocuğun kendi özel hayatı üzerinde ne derecede 
söz sahibi olabileceği ile ilgilidir. Fransa’da çocuklara, yetişkin olduklarında, ebeveynler-
ine karşı, çocukluk yıllarında ebeveynlerince yapılan sosyal paylaşım ihlallerinden hareke-
tle dava açma hakkı veren yasa kabul edilmiştir (Chazan, 2016). Çocuğun ve anababanın, 
bu sosyal paylaşımlar ile ilgili ileriye dönük açılacak davalardaki olası argümalarına dair 
değerlendirmeler ise henüz yapılmaktadır (Bessant, 2017b). 

Ebeveynlerin çocuk yetiştirmeye yönelik yaklaşımları ve bu yaklaşımların çocuğun sosy-
alleşmesindeki rolü literatürde uzun yıllardır incelenen bir konudur. Çocuk yetiştirme 
tarzları açısından ebeveynlerin davranışlarının açıklanmasında birbirinden bağımsız old-
uğu düşünülen iki boyut öne çıkmaktadır: (Çocuğa karşı) Duyarlılık ve (Çocuktan) Talep 
edicilik (Baumrind, 1996; Maccoby & Martin, 1983). Duyarlılık faktörü, ebeveynlerin 
çocuğun bireyselliğini ve özerkliğini geliştirmede, çocuklarının ihtiyaçlarını gözetme, onları 
destekleme, onlarla açıklayıcı bir iletişim kurabilme ve onlara duygusal yakınlık gösterebilme 
düzeylerini açıklar. Diğer yandan Talep edicilik faktörü, ebeveyn çocuk ilişkisinde, ebev-
eynin çocuğunun sosyalleşmesini sağlarken uyguladığı davranış düzenleme girişimleridir. 
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Bu girişimler, çocuğun davranışına doğrudan karşı çıkma, onun davranışlarını kontrol et-
mesine çalışma ve çocuğun davranışlarını gözlemleme gibi boyutları içerir. Baumrind’e 
(2005) göre, ebeveynler duyarlılık ve talep edicilik boyutlarındaki tercihlerine göre farklı 
ebeveynlik tarzları ortaya koyarlar. Örneğin, bir ebeveyn yüksek düzeyde talep edici an-
cak duyarlık boyutunda zayıf olduğunda otoriter; yine talep edicilik ve duyarlıkta yüksek 
eğilim gösterdiğinde yetkilendirici; yüksek düzeyde duyarlı ama düşük düzeyde talep ed-
ici olduğunda izin verici ve her iki boyutta da düşük eğilim göstererek reddedici ebeveyn 
olarak tanımlanabilir. Bu stiller içinde, duyarlığı ve talep ediciliği yüksek olan ‘Yetkilendir-
ici’ tarzın diğer tarzlara kıyasla çocuk yetiştirmede daha olumlu gelişimsel sonuçlar doğur-
duğu önesürülmektedir (Baumrind, Larzelere, & Owens, 2010).

Ebevyenlerin, anababalık yapma pratikleri içinde değerlendirilebilecek ‘sharenting’ olgusu, 
ebeveynlikte duyarlık boyutu açısından incelenebilir. Ebeveynlerin çocukları hakkında so-
syal medyadaki paylaşımları onların ebeveyn kimliğini nasıl inşa ettikleri ile ilgili olarak 
değerlendirilmektedir (Blum-Ross, & Livingstone, 2017). Bir ebeveyn olarak çocuğu ve 
ona anababalık yapmak hakkında, sosyal medya paylaşımlarında bulunmanın ebeveynin 
sosyal destek sağlaması, benzer durumları yaşayan ebeveynlerden bilgi alabilmesi, yalnızlık 
duygusunu gidermesi, paylaşımları ile beğenilmesi gibi olumlu taraflarının olabileceği öne 
sürülmektedir (Keith & Steinberg, 2017). Çocuğa karşı duyarlılığın bir göstergesi olarak, 
duyarlık boyutunda yüksek eğilim gösteren ebeveynlerin çocuklarına yakın olma, onları 
destekleme, onları beğenme amaçları ile kendi dijital kimliklerinde onlara yer verme eğili-
minde olabilecekleri öne sürülebilir. Onlara dair paylaşımları ve çocuklarına daha iyi ebev-
eynlik yapabilmekle ilgili meraklarını giderme amacı ile sosyal medyada yer aldıklarında 
çocuklarına yönelik ilgi ve desteklerini dijital ortamda da gösterme deneyimini yaşadıkları 
düşünülebilir. Örneğin ebeveynlik yapma blogları ile aracılığıyla kişilerarası ebeveyn ben-
liğinin inşa edildiği ve ebeveynlik hakkındaki blog aracılığıyla sharenting sayesinde ebeveyn-
lerin çocuklarına ve ailelerine ilgi ve şefkat göstermeyie odaklandıkları belirtilmiştir (Blum-
Ross, & Livingstone, 2017). Yine “iyi anne” olmanın yolu olarak Facebook’un kullanımı, 
ebeveynin çocuğuna duyarlılığının kamuya açık bir kanıtı olarak önesürülebilir (Kumar, 
& Schoenebeck, 2015). Ergenler de ebeveynlerinin ilgi ve desteklerinin, birbaşka ifade 
ile duyarlıklarının bir göstergesi olarak, sosyal medyada çocuklarına ait başarı ve mutlu 
deneyim fotoğraflarını paylaşmalarından rahatsız olmadıklarını belirtmişlerdir (Moser, 
Chen, & Schoenebeck, 2017). Çocukların bu eğilimi ile karşıt bir başka değerlendirme 
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ise, ebeveynleri tarafından dijital bir kimlik oluşturulmayan ve onlara dair sosyal paylaşım 
yapılmayan çocukların bu durumu ebeveynleri tarafından yeterince duyarlı olunmaması 
olarak değerlendirilmesidir. Ancak, çocukları ile ilgili paylaşımlarda bulunmayan ebev-
eynler, bu tutumlarını çocuğa ilgi göstermemek değil, onun mahremiyetini koruma isteği 
olarak ifade etmektedirler (Bessant, 2017a).

Yasal Düzenlemeler Işığında Sharenting

‘Sharenting’ (paylaşanababalık) olgusu yasal açıdan tartışılırken göz önünde bulundurul-
ması gereken yasal kaynaklar olarak; Türkiye Cumhuriyetinin akit devlet olduğu çocuk 
hakları ile ilgili sözleşmeler, Türk Ceza Kanundaki ve Türk Medeni Kanunundaki yasal 
düzenlemelerin de dayanağını oluşturan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Ebeveynin çocuğa 
karşı tutumunun suç teşkil edecek boyutta olması durumlar ile ilgili Türk Ceza Kanunu, 
Sharenting olgusunun ilişkili olduğu kişiler çocuk ve ebeveyn olduğu için Türk Medeni 
Kanunu’nda çocuk ve ebeveyn ilişkilerini düzenleyen velayet hükümleri, yine Türk Me-
deni Kanununda kişilik hakları ve kişilik haklarının korunmasına ilişkin hükümler sayıla-
bilir. Aşağıda sırasıyla bu yasal düzenlemeler dikkate alınmıştır. 

1- Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler Açısından Sharenting:

Türkiye’nin çocuk haklarına ilişkin taraf olduğu sözleşmeler içerisinde; sharenting olgusu 
ile doğrudan ilişkilendirilebilecek en temel uluslararası kaynak 20.11.1989 Tarihli Çocuk 
Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (ÇHS) dir. Çocuk Hakları Sözleşmesi, pek 
çok ülke yönetiminin, Birleşmiş Milletler’e bağlı örgütlerin ve hükümet dışı kuruluşların 
çocukların ihmal, örselenme ve istismara karşı korunmaları için evrensel standart çabalarının 
bir ürünüdür. (Fendoğlu, 2014, s. 45) Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin özellikle 16, 18 ve 
19. maddeleri sharenting olgusu açısından irdelenmeye değerdir. 

Çocuğun özel yaşantısına keyfi ya da haksız müdahale yapılamayacağını, onur ve itibarına 
haksız olarak saldırılamayacağını ve bu tür müdahalelere karşı çocuğun yasa tarafından 
korunma hakkı olduğunu düzenleyen 16. Maddesi; Çocuğun yetiştirilmesi ve geliştirilm-
esi ile ilgili sorumluluğun öncelikle ana ve babaya ve durum gerektiriyorsa yasal vasilere 
düştüğünü ve bu kişilerin çocuğun yüksek yararını göz önünde bulundurma yüküm-
lülüğünü düzenleyen 18. Maddesi; Çocuğun ana babası ya da bakımını üstlenen sair 
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kişilerin yanında iken, uğrayabileceği her türlü istismar ve kötü muameleye karşı korunması 
için taraf devletlere gereken yasal, idari, toplumsal, eğitsel bütün önlemleri alma yüküm-
lülüğü yükleyen 19. Maddesi sharenting olgusu açısından dikkate değerdir. Zira, bu mad-
deler ebeveynin çocuğunun yararını gözetme sorumluluğunu vurgulamakta ve ebeveynce 
yapılan bir sosyal paylaşımın çocuk aleyhine doğurabileceği riskleri ve sonuçları denetim 
altında tutmada ebeveyni ve devleti sorumlu kılmaktadır. 

Kişilerin özel yaşantısı kavramı birçok yasal düzenlemede geçse de, her zaman tanımı yapıl-
maktan kaçınılan bir kavram olmuştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne göre özel hayat 
bütün unsurlarıyla tanımlanamayacak geniş bir kavramdır ( 9 Costello Roberts- Birleşik 
Krallık davası, 25 Mart1993 tarihli karar, para.36.) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi özel 
hayat kavramını sınırlayıcı tanımlamaktan kaçınmış, mahremiyetten daha geniş yorum-
lamıştır. Bu minvalde, ÇHS’nin 16. Maddesinde belirtilen özel hayat kavramını yalnızca 
çocuğun mahrem yaşantısı olarak değil, daha geniş yorumlanmaya açıktır. 18. Maddede 
sözü edilen çocuğun yüksek yararını koruma ilkesi Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin temel 
ilkelerinden birisi olup; çocuğun yetiştirilmesinde, fiziksel ve ruhsal gelişiminde ana ba-
banın öncelikle çocuğun yararını esas alması gerektiğini ortaya koymaktadır. 19. Mad-
dede istismar ve kötü muamele olarak ; bedensel veya zihinsel saldırı, şiddet veya suisti-
male, ihmal ya da ihmalkâr muameleye, ırza geçme durumları sınırlı sayıda olmamak üzere 
sayılmıştır. Aslında literatürde, makul ölçülerde bir paylaşanababalıktan söz edilmekte, an-
cak sharenting olgusunun aşırıya kaçması riskli olarak ifade edilmektedir (Keith, & Stein-
berg, 2017). Bu maddeler ışığında, aşırı-paylaşanababalık (over-Sharenting) olgusunun 
bazı durumlarda çocuğa karşı ebeveynden ya da dışarıdan kaynağını alan istismar riskini 
oluşturduğu değerlendirilebilir. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ise doğrudan çocuk haklarına ilişkin münferit düzenle-
meler içermiyor olsa da, mahiyetine uygun olduğu ölçüde içeriğindeki hak ve özgürlükler 
çocuklar için de geçerlidir. Avrupa İnsan Hakları sözleşmesinin 8. Maddesi de, Çocuk Hak-
ları Sözleşmesi’nin 16. Maddesi ile benzer olup, özel hayatına, aile hayatına, konutuna ve 
haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkını düzenlemektedir. Uluslararası sözleşmeler taraf 
olan akit devletler için bağlayıcı olup, akit devletlere yükümlülükler yükleyen sözleşmel-
erdir. Usulüne uygun olarak yürürlüğe konulmuş olan uluslararası anlaşmalar Anayasa’nın 
90. Maddesi gereği kanun hükmünde olup; temel hak ve özgürlüklere ilişkin düzenlemel-
erde aynı konuda bir kanun hükmüyle çelişmesi durumunda uluslararası anlaşma maddesi 
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esas alınması konusunda 2004 yılında düzenleme yapılmıştır. Ayrıca uluslararası anlaşma 
maddesi aleyhine Anayasa’ya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması yine 
Anayasa’nın 90. Maddesi gereği mümkün değildir. 

2- T.C. Anayasası Açısından Sharenting Olgusu:

Anayasada doğrudan çocuk ve çocuk haklarına özel olarak düzenlenmese de sayılan diğer 
hak ve özgürlükler mahiyetine uygun olduğu ölçüde çocuklar için de geçerlidir. “Çocuk 
doğduğu andan başlayarak yetişkinlerle aynı değerde kişilik ve kişilik haklarına sahiptir. Bu 
nedenle insan haklarına ilişkin bildirgeler, sözleşmeler ve anayasalarda kullanılan “herkes” 
terimi içine çocuk da girer” (Akyüz, 2010, s.46) “Çocuk haklarının korunması Anayas-
ada devlete verilen yükümlülüklerle güvence altına alınmıştır. Çocuk hakları toplumların 
gelişmişlik düzeyini ortaya koymakta, sosyal devlet olmanın en önemli göstergelerinden 
biri sayılmakta, Birleşmiş Milletler bünyesinde yer alan UNICEF başta olmak üzere pek 
çok uluslararası kuruluş tarafından izlenmektedir.” (Fendoğlu, 2014, s.60)

Anayasası’nın 41, 42,50,56,58,.61 ve 62. Maddelerinde çocuk ve çocuk hakları için özel 
düzenlemeler mevcuttur. İstismar ve kötü muameleye karşı devletin çocuğu koruma yüküm-
lülüğü Anayasa’nın, Anayasanın Sosyal ve Ekonomik Haklar başlıklı üçüncü bölümünde, 
Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları başlıklı 41. Maddesinde düzenlenmiştir. 

Anayasa’nın Kişinin Hak ve Ödevleri başlıklı ikinci bölümünde 20. Maddesi ile özel 
hayatın gizliliği ve korunması düzenlenmiştir. Herkesin özel hayatına ve aile hayatına 
saygı gösterilmesini isteme hakkı, özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamay-
acağı düzenlenmiştir. Ayrıca, herkesin kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme 
hakkı düzenlenmiştir. Bu düzenlemelere göre, ebeveynin sosyal paylaşımlarının çocuğun 
özel hayatı ve aile hayatının gizliliğine karşıtlık oluşturabileceği bir durumda, ebeveyn 
çocuğun anayasa ile korunan bir hakkını ihlal etmiş olma durumu ile karşılaşabilir. An-
cak uygulamada, ikilik yaratan durum ise anayasanın aynı maddelerinin ebeveynin özel 
hayatı ile ilgili bir boyuta da sahip olmasıdır. Özerk bir kişinin kendi sosyal medya hesap-
larında paylaştıklarının denetiminin de onda olması hakkı ile çocuğun özel hayatının if-
şası arasında bir ikilem karşımıza çıkmaktadır. 

3- Türk Ceza Kanunu Açısından Sharenting Olgusu: 



EDEBİYAT ÖĞRETİMİNDE EDEBİ TÜRLER SORUNU: BİYOGRAFİ TÜRÜNÜN ÖĞRETİM SÜRECİYLE İLGİLİ BİR TARTIŞMA / THE ISSUE OF LITERARY GENRE IN LITERATURE TEACHING:A DISCUSSION ON TEACHING PROCESS OF ‘BIOGRAPHY’ 
Gamze İnan Kaya, Umut Kaya

450

BIR EBEVEYN PRATİĞİ OLARAK ‘SHARENTING’
Gamze İnan Kaya, Umut Kaya

Türk Ceza Kanunu’nun 134. Maddesi kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal etmeyi ve 
kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa etme fiillerini 
cezalandırıcı düzenlemeler içermektedir. Türk Ceza Kanunu’nun 135. Maddesi ise Kişi-
sel verileri hukuka aykırı olarak kaydetme suçunu ve bu suçun nitelikli halini cezaland-
ırıcı hükümler içermektedir.

Türk Ceza Kanunu’nun 136. Maddesi ise Kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına 
veren, yayan veya ele geçiren kimseyi düzenlemektedir. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Tanımlar başlıklı 3. Maddesinde kişisel veri 
tanımını, ‘kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi’ olarak yap-
maktadır. Kişinin fotoğrafı, görüntüsü ya da sair kendine özgü bilgilerin özel hayatına il-
işkin olmadığı kabul edilse dahi kişisel veri olarak kabul edilmelidir. Bir hukuka uygun-
luk sebebi olan rıza söz konusu olduğu zaman yukarıda belirtilen suçlar oluşmayacaktır. 
Yetişkinlik çağına geldiklerinde çocukların, ebeveynlerinin onların rızası olmadan yaptıkları 
paylaşımlara karşı dava açabilme hakkına dair düzenlemeler Fransa ve Almanya’da gün-
demdedir (Bessant; 2017b; Chazan, 2016). Türk Ceza Kanunu da bu anlamda oluşa-
bilecek bir suçun cezalandırılması için gerekli düzenlemelere sahip görünmekle birlikte; 
toplumsal normlar dikkate alındığında Türkiye’de çocuk tarafından şikayette bulunulma 
olasılığı Batı kültürlerine kıyasla daha düşük olabilir. 

4- Türk Medeni Kanunu Yönünden Sharenting Olgusunun Değerlendirilmesi:

Sharenting olgusunun Türk Medeni Kanunu açısından değerlendirilirken, kişilik haklarına 
saldırı boyutu ve ebeveyn çocuk ilişkisi içermesinden dolayı velayet hakkı boyutu ile de 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Türk Medeni Kanunu 24. Maddesindeki “Hukuka aykırı 
olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, hâkimden, saldırıda bulunanlara karşı korunmasını 
isteyebilir.” düzenlemesi ile kişilik haklarına saldırıdan korunmak için korunma talep etme 
yolunu açmış ve “Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya 
kamusal yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı kılın-
madıkça, kişilik haklarına yapılan her saldırı hukuka aykırıdır.” ibaresi ile kişisel haklara 
saldırıda rıza, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar ya da kanunun verdiği yetkinin 
kullanılması ile haklı kılınmayı hukuka uygunluk sebebi olarak belirtmiştir. Türk Medeni 
Kanunu’nun kişilik haklarını koruyucu bu maddesi ışığında, çocuğun hukuka aykırı olarak 
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kişilik haklarına saldırı boyutunda kişisel bilgilerinin rızası dışında ebeveyni tarafından 
paylaşılması sonucunda çocuğun hakimden korunma talep etme hakkı doğacağı açıktır.

Ergin olmayan çocuklar ana ve babanın velayeti altındadır. Velayet eski hukuk düzenler-
inin bir çoğunda velayet hakkının sahibine çocuk üzerinde tam bir egemenlik hakkı ver-
mekteydi. Örneğin Roma Hukuku’nda ‘Pater Familias’ sözcüğüyle adlandırılan aile ba-
balarının patria potestas sözcüğüyle adlandırılan aile üzerindeki tam ve mutlak yetkisine 
istinaden çocuğunun yaşam ve ölümü hakkında dahi karar verme yetkileri bulunmaktaydı.
Günümüzde ise velayet hakkı çocuğun üstün yararının gözetildiği, bir haktan çok ebev-
eynin üstlenmesi gereken çocuğa karşı ödevler olarak değerlendirilebilir. Medeni Kanunun 
339/II maddesi çocuğu anne babasının sözünü dinlemekle yükümlü tutmuştur. Ancak 
tedip hakkı çocuğun bireyselliğini ve haklarını tanıyan, çocuğun yüksek yararının ko-
runmasını temel alan ÇHS’ye ters düşmektedir. Bu nedenle ana baba eğitim araçlarının 
seçiminde çocuğun yüksek yararını gözetmeli, onun beden bütünlüğüne zarar verecek, 
onurunu zedeleyecek, ruhsal güvenliğini tehlikeye sokacak yöntemlere başvrumamalıdır.

Sonuç olarak; sharenting olgusu aşırıya kaçtığı ve çocuğun kişilik haklarına ve özel yaşantısına 
saldırı teşkil eder, kişisel verilerini rızası haricinde işler, mahremiyetini ihlal eder nitelikte 
olursa; çocuğun Türk Ceza Kanunundaki, Türk Medeni Kanundaki tedbirlerin yanı sıra 
5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla 
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği gerekli tedbir ve yaptırımların 
uygulanması için mağdur çocuğun yasal yollara başvurması mümkündür.

Makul Sharenting Mümkün Müdür?

Günümüzde ebeveynlerin sosyal medyadaki paylaşımları gittikçe artmaktarken, ebeveyn-
lerin sosyal medyada çocukları ve/veya kendi ebeveynlikleri hakkındaki paylaşımlarının 
makul sınırının ne olacağı konusu, çocukların özel hayatlarının ve kişilik haklarının ko-
runması açısından önem taşımaktadır. Örneğin, ABD’de C.S. Mott Çocuk Hastanesi 
tarafından çocuklarının yaşları 0-4 arasında değişen ebeveynlerle ulusal düzeyde yapılan 
araştırmada ebeveynlerin çocukları hakkındaki paylaşımlarına dair değerlendirlmeleri 
sorulmuştur. Bu araştırma raporuna göre, çalışmaya katılan annelerin %84’ü ve babaların 
%70’i çocuklarının fotoğraflarını Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinde paylaşmaktadır-
lar. Yine çalışmaya katılan ebeveynlerin %74’ü kendi paylaşımlarından daha fazlasını pay-
laştığını bildikleri başka anababalar olduğunu bildirmektedir. Daha fazlasını paylaştıklarını 
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bildikleri diğer ebeveynlerin çocuk hakkında utandırıcı bir içerik (%56), çocuğun konu-
munu açıkça belirten kişisel bir ifade (%51) ve çocuğun uygunsuz bir fotoğrafını (%27) 
paylaştıklarını ifade etmişlerdir. 

Sharenting’in makul sınırlarının belirlenmesinde ebeveynlerin dikkate alabilecekleri bazı 
noktalar önesürülmektedir. Çocuğun yaşı ve kendi dijital kimliği üzerinde ne düzeyde dene-
timi olduğu makul sharenting sınırlarının belirlenmesinde birincil hususlardan biridir. On 
ve onyedi yaşları arasındaki ergenler ve ailelerinin sharenting konusundaki görüşlerinin 
kıyaslandığı bir çalışmada (Moser, Chen, & Schoenebeck, 2017), ebeveynler ve çocukların, 
paylaşım öncesinde çocuktan izin alınması konusundaki görüşleri arasında bir uyumsuzluk 
olduğu görülmüştür. Buna göre, ergenler ebevenlerinin bir içerik paylaşacak olduklarında 
almaları gerekenden daha az izin alma eğiliminde oldukları değerlendirirken, ebeveynler izin 
alma ihtiyacını daha az olarak yorumlamaktadırlar. Ancak ebeveynlere gerçekte izin alma 
girişimlerinin sıkığı ile almaları gerekeni kıyaslamaları söylendiğinde; daha genç yaşlardaki 
ebeveynler daha sık izin almak gerektiğini bildirmişlerdir. Çalışmaya katılan ergenler, ebev-
eynleri tarafından onların başarılarını ya da iyi bir aile olduklarını gösteren paylaşımlara 
olumlu bakarken, kendi mahremiyetlerini ihlal olarak değerlendirdikleri ‘çirkin, evdeki hal-
leri gösteren, özel, bebek gibi’ fotoğraflarının paylaşılmasını ve yine kendi arkadaşları ve 
özel hayatları ile ilgili bilgilerin ebeveynlerince kullanılmasını istemediklerini söylemişler-
dir. Özellikle yaşın artmasıyla birlikte ebeveynlerin çocuklarının izin ile ilgili beklentiler-
ini dikkate almaması, ebeveyn – çocuk ilişkisinin güven zeminine zarar verebilmektedir. 

Ebeveynler makul paylaşımda bulunma sınırlarını belirlerken, özellikle kendi iyiliklerini 
gözetemeyecek yaşlarda olan çocukları ile ilgili paylaşımlarda bulunurken de bazı ilkeleri 
dikkate alabilirler. Kamuya açık olarak paylaşılması uygun olmayan hiçbir içeriği, sosyal 
medyada paylaşmamak ana ilke olarak kabul edilebilir (Otero, 2017). Özellikle ebeveyn 
tutumları literatüründe, çocukların gelişimi açısından daha destekleyici sonuçlar sağladığı 
önesürülen ‘Yetkilendirici ebeveynlik tarzı’ ile tutarlı olarak, ebeveynleerin çocuklarının 
mahremiyetlerini korurken onların özerk bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olabilmeler-
ini sağlayan çözüm önerileri araasında şunlar yer almaktadır (Keith, & Steinberg, 2017):

- Paylaşımda bulununlan sitenin güvenlik ayarlarına aşina olmak,

- Çocuğun isminin internette aratıldığı her durumda bir uyarı mesajı alabilmek için Go-
ogle Alert gibi uygulamaları kullanmak,
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- Paylaşımları çocuğun kimliğini gizli tutarak yapmaya çalışmak,

- Geniş kitlelere çocuğun kişilsel bilgilerini ve yerini belirtmekten kaçınmak,

- Yaşça büyük çocukların ebeveyn tarafından paylaşılmak istenen içeriğin yayınlanma-
sını reddetme hakkını saklı tutmak

- Tüm fotoğraflarda çocukların giyinik olmasına dikkate etmek,

- Çocuğa dair bir içerik paylaşmadan once büyüdüğünde o paylaşımı nasıl değereldnir-
ceğini düşündükten sonra karar vermek. 

Çocukların mahremiyetleri ve özel hayatlarının korunması için yine, dijital teknolojilerden 
faydalanılabileceği de öne sürülmektedir. Buna göre, sosyal medya uygulamalarının, özel-
likle büyük yaşlardaki çocukların onayını almayı ebeveyne hatırlatan, çocuğun kendisinin 
‘tag’lenmesini kontrol etmesine olanak tanıyan, çocukların eğilimlerini derleyerek ebev-
eyne paylaşmak üzere oldukları içeriğin çocuğun onayından geçip geçmeyeceğini bildiren, 
arzu edilebilir içerikleri teklif eden yazılımlar yardımıyla ebeveynlerin çocuğun isteklerini 
gözetmesine yardımcı olabileceği değerlendirilmektedir (Moser vd., 2017). 

Sonuç

Çocukların özel hayatının gizliliği ve kişilik hakları, sharenting olgusu özelinde ebeveyn tu-
tumları ve yasal düzenlemeler dikkate alınarak incelenmiştir. Ebeveynler, bir yetişkin olarak 
kendi paylaşımlarında özerkliğe sahip oldukları kadar, ebeveyn oldukları ve çocukları özel-
likle çok küçük yaşlarda dijital kimlikleri konusunda karar alabilme, tercih belirtme yeter-
liğine sahip olmadığı için, onların mahremiyetleri ve güvenliklerini sağlamak mecburiyetine 
de sahiptirler. Zira ebeveynlerin bu bakım verme ve yetiştirme mesuliyeti uluslararası ve 
ulusal yasal düzenlemeler nezdinde vurgulanmaktadır. Diğer yandan sharenting, ebeveyn-
lerin bakım verme, çocukları ile ilgilenme ve ebeveynliklerini sunma davranışı olabilm-
esi sebebiyle, ebeveynlerce gösterilme olasılığı oldukça yüksek olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Ebeveynin bakım verme, koruma, yetiştirme ve diğer yandan özerk kılma görev ve 
sorumlulukları dikkate alındığında, yetkilendirici ebeveyn tutumunun makul sharenting 
davranışının sınırlarının çizilmesinde yol gösterici olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, makul 
sınırların belirlenip uygulanmasında sosyal medyanın kendi teknolojik olanaklarından da 
yararlanılabileceği önesürülebilir. 
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Abstract

This study was carried out in order to determine candidate social studies teachers’ attitudes towards 
the contemporary world issues. In this study, a descriptive survey model was used to determine whether 
the attitudes and approaches of candidate social studies teachers to contemporary world issues differ 
according to various variables (gender, class, age and socioeconomic status of candidate teachers. The 
research group of the study constitutes the students of Dokuz Eylül University Social Sciences Teaching 
in fall 2017-2018 school year. “The Personal Information Form” and the Attitude Scale Intended 
for Contemporary World Issues” will be used to collect the data. The analysis of the research data was 
analyzed by using independent t-test, one-way variance analysis (ANOVA), percent (%), frequency (f ), 
arithmetic mean (X), standard deviation (SS) values. As a result of the research, it can be said that the 
teacher candidates have high levels of anxiety about world problems, they are profoundly sensitive to 
the events happening, but they are unconcerned to come to the solution. That is, teacher candidates are 
aware of today’s world problems and are reluctant to participate in discussing these issues or working in 
a non-governmental organization for the elimination of their problems. This is an indication of the lack 
of information about how teacher candidates can deal with problems and how to deal with them. Mo-
reover, it is ascertained that the grade-point averages of the 4th grade teacher candidates who are taking 
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or taken the course of today’s world problems are higher than the 1st, 2nd and 3rd grade candidates in 
general averages and in the other sub-dimensions except for a sub-dimension.

Key Words: Contemporary World Issues, Attitude, Candidate Social Studies Teachers.

Giriş

Dünyanın kendi kendine sorun çıkarmayacağı, Doğal çevre ile ilgili sorunlar dâhil tüm 
sorunlar, üzerinde yaşayan insanlar tarafından ortaya çıkarıldığı bir gerçektir. Diğer canlı-
lardan daha üstün olarak yaşayan insan, üstün olmasına rağmen, kendisi başlı başına bir 
sorunlar yumağıdır (Özey, 2001). “Küçülen dünyanın büyüyen insanı”, etkin alan haki-
miyetiyle birlikte (Özgen, 2012) doğal dengeyi bozmuştur. 

Dünya, küresel sorunların homojenleşmesi ve bütün insanlığı etkilemesi bakımından il-
ginç bir tarihsel döngü içerisinde bulunmaktadır. Hızlı nüfus artışı, ekonomik krizler, te-
rör olayları, mülteci sorunu, enerji ve su sorunu, küresel iklim değişimi, medya ve ileti-
şim, açlık ve yoksulluk, ırkçılık gibi sorunların etkisi öyle güçlenmiştir ki; devletlerin iflas 
etmesine, var olan sorunu çözme ve yönetme konusunda çaresiz kalmasına ve krizlerin ef-
sanevi ortamına sürüklenmesine yol açmıştır (Yazıcı ve Arıbaş, 2011).

İnsanoğlu dünya üzerinde var olduğu zamandan günümüze kadar, yaşadığı dünya üze-
rinde, daha rahat yaşam şartları sağlayabilmek için yaşadığı çevrede önemli değişiklikler 
yapmaktadır. Dünya üzerinde yapılan bu değişikliklerin büyük bir kısmı, dünyanın do-
ğal dengesini bozuyor ve sorunlar ortaya çıkarıyor. Günümüz dünya sorunları, dünyayı ve 
dünya üzerindeki canlı hayatı olumsuz yönde etkileyen olaylardır (Özey, 2001). Bu olay-
ların en önemlileri arasında; hızlı nüfus artışı, mülteci sorunu, terör olayları, açlık ve yok-
sulluk, doğal afetler ve çevre sorunları, uluslararası sular sorunu, eğitim sorunu, kadın so-
runları, engellilerin sorunları, küresel enerji sorunu, sağlık sorunları, temel insan hakları 
sorunu, medya ve iletişim sorunları, tarım kaynaklı sorunlar, inançsal farklılıklardan kay-
naklanan sorunlar, işsizlik sorunu vb. yer almaktadır (Demirkaya, 2016).

Dünyayı ve tüm insanlığın geleceğini ilgilendiren sorunlara karşı duyarlılık çok büyük 
önem arz ettiğinden (Demirkaya, 2016) dünya sorunlarının önlenmesi ve çözümü nok-
tasında sorumlu tavır ve davranış gösteren bilinçli bireyler yetiştirmek ancak bu konuda 
verilecek eğitimle gerçekleşebilecektir (Aydın ve Kaya’dan aktaran Özmen, 2015). Günü-
müz dünya sorunları eğitiminin temel hedefleri olarak; kritik düşünme ve analiz yeteneği 
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kazandırma, bakış açısını genişletme, değiştirme ya da çoklu bakış açıları kazandırma, 
olumsuz önyargı ve kalıpları yıkma, kültürlerarası iletişim becerisi geliştirme, ekip çalış-
ması ve işbirliğini sağlama, empati geliştirme, aktif dinleyici olabilme ve başkalarının gö-
rüşlerine saygı duymayı öğrenme, girişkenlik yeteneği kazanma, karmaşık-çelişkili-belir-
siz durumlarla başa çıkabilme, tartışmaları idare edebilme, yaratıcılığı geliştirme, araştırma 
yapabilme, karar verme, medyanın farkında olma ve farklı değerlendirmeleri izleme, bi-
limsel-akılcı ve modern teknolojiden destek alma, sosyal sorumluluk sahibi olma, vizyon 
geliştirme, dayanışmaya açık olma, yeryüzünü bir bütün olarak algılama, doğayı ve doğal 
kaynakları koruma bilinci geliştirme, sorunların çözümünde aktif katılım sağlama sayıla-
bilir (Global Education Programme of the North-South Centre of the Council of Europe 
aktaran Yazıcı, 2013). Ayrıca, Uluslararası arenada dünyanın karşı karşıya kaldığı güncel 
sorunların çeşitlerini ve yapılarını tanıtmak, bu sorunların insan-çevre üzerindeki etkileri 
hakkında farkındalık yaratmak, küresel bağlamda Türkiye ve Dünya için farklı sorunların 
değerlendirmelerini ortaya koymak ve güncel sorunlara siyasi, ekonomik, kültürel, top-
lumsal, insani ve çevresel boyutlara odaklanan alternatif yaklaşımlar ile yeni bir perspektif 
katmak günümüz dünya sorunları eğitiminin hedefleri arasında yer almaktadır. 

Bilim ve Teknoloji sayesinde iletişimin hızlı bir şekilde sağlandığı günümüzde, ulusların 
yaşadığı pek çok sorun evrensel boyuta taşınmış küresel sorun haline gelmiştir. Büyük kit-
leleri ilgilendiren bu önemli sorunların çözülmesi için bir dünya vatandaşı olarak hareket 
etmek, ortak kararlar almak ve uluslararası işbirliği yapmak gerekmektedir. Çözüme or-
tak olma yolunda ihtiyaç duyulan bilincin kazandırılması için, okullarda verilen eğitim ve 
öğretim büyük etkiye sahiptir (Yazıcı, 2013). Günümüz dünya sorunlarının çözümünde 
eğitimin başrol oynayacağı düşünüldüğünde, özellikle ilkokul ve ortaokul sosyal bilgiler 
dersi kapsamında bu eğitimin verilmesi önemli görülmektedir. Bu bağlamda “Günümüz 
Dünya Sorunları” başlığı altında sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programında da 2 kre-
dilik ders olarak okutulmaktadır. Öğretmen adaylarının günümüz dünya sorunlarına iliş-
kin tutumlarının belirlenmesi de hem okutulan derslerin etkililiği hem de toplumun ön-
cüleri olarak öğretmen adaylarımızın bu sorunlara ilişkin bakış açılarının ortaya konması 
açısından önem arz etmektedir (Kılıçoğlu, Karakuş ve Öztürk, 2012).

İdeal sosyal bilgiler öğretmen adayından, dünya olaylarını ve sorunlarını geniş mekânsal 
ölçekte analiz edebilecek, yerel ve genel yönetsel uygulamaların sonuçlarının mekânsal-
lığı hakkında düşünceler geliştirebilecek, günümüzdeki olayların birbirileriyle bağlantıları 
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hakkında haberdar olabilecek, öğrendikleri ile gerçek dünyanın olayları üzerinde pratik ve 
çözümsel düşünebilecek yeterliliklere sahip olması beklenmektedir. Ayrıca öğretmen adayı, 
güncel dünya sorunlarının etkisinin nasıl azaltılabileceğini, bu sorunlara nasıl çözüm bu-
lunabileceğini araştırmalı ve bu sorunların geçmişteki hangi sebeplerden kaynaklandığını 
tespit edebilmeli, geleceğe yönelik tahminlerde bulunabilmeli, bu tahminlerin gelecekte yol 
açabilecekleri yeni oluşumlar, ekonomik, sosyal, toplumsal boyutları ile ele alabilmelidir.

Ülkemizde öğretmen veya öğretmen adaylarının günümüz dünya sorunlarına ilişkin sa-
hip oldukları algı, bilgi, tutum ve düşüncelerinin tespitine yönelik; Kılıçoğlu, Karakuş ve 
Öztürk (2012)’nün eğitim fakültesinde öğrenim gören farklı lisans programlarındaki öğ-
retmen adaylarının algılarından yararlanılarak geliştirdikleri tutum ölçeği çalışması, Ya-
zıcı (2013)’nın ortaöğretim öğrencilerinin günümüz dünya sorunlarına ilişkin tutum dü-
zeylerinin tespiti çalışması ve Öztaşkın (2014)’ın barışa yönelik tutumlar ile günümüz 
dünya sorunlarına yönelik tutumlar arasındaki ilişkinin incelenlendiği ve son olarak Öz-
men (2015)’in öğretmen adaylarının zihin haritalarına yansıyan günümüz dünya sorun-
larına ilişkin tespitinin yapıldığı güncel bir çalışma mevcuttur.

Özel bağlamda Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler öğretmen 
adayları; farklı yerleşim alanlarından (kırsal-kentsel) gelmektedirler. Doğal olarak farklı dü-
şünce ve dünya görüşüne sahip öğretmen adayları, farklı kültürleri yansıtmaktadırlar. Ay-
rıca bu öğretmen adaylarının ailelerinin eğitim seviyeleri farklılıklar göstermekte olup ge-
niş bir yelpazeyi kapsamaktadır. 

Öğretmen adaylarının üniversite öğrenimleri boyunca dünya sorunlarına dair alacakları 
eğitim ve edindikleri bilgi, beceri, tutum ve değerler daha sonraki toplumsal ve mesleki 
yaşamlarında, özellikle eğitim ortamının hedef kişisi olan öğrencilerin dünya sorunlarına 
dair olumlu tutum ve davranış edinmelerinde doğrudan etkili olacaktır. Dolayısıyla, gele-
cekte dünya sorunlarına karşı ne derece duyarlı bireyler yetiştireceklerini öngörmesi açısın-
dan, öğretmen adaylarının üniversite eğitimleri sırasında dünya sorunlarına dair bilgilerinin 
araştırılarak eksiklik ve yetersizliklerinin belirlenmesi ve lisans derslerinin buna göre yeni-
den düzenlenmesi büyük önem taşımaktadır (Doğan’dan aktaran Özmen, 2015). Öğret-
men adaylarının günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumları; cinsiyetlerine, sınıflarına, 
yaşlarına, ailelerin gelir düzeyine, gazete okuma durumlarına, internet kullanma sürelerine 
ve televizyon programı tercihlerine göre farklılıklar gösterecektir hipotezinden hareketle 

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARINA YÖNELİK 
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öğretmen adaylarının günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumlarının bazı değişkenler 
açısından analizini yapmak araştırmanın konusunu teşkil etmektedir.

Yukarıda ifade edilenler doğrultusunda bu çalışmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretmen 
adaylarının günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumlarını belirlemek ve çeşitli değiş-
kenlere (öğretmen adaylarının cinsiyeti, sınıfı, yaşı ve sosyo-kültürel-ekonomik durumları) 
göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Belirlenen amaç çerçevesinde çalışmada 
aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranmaktadır. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının; 

1. Günümüz dünya sorunlarına yönelik genel tutumları nasıldır?

2. Cinsiyetlerine göre günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumları arasında anlamlı bir 
farklılık var mıdır?

3. Sınıflarına göre günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumları arasında anlamlı bir 
fark var mıdır?

4. Yaşlarına göre günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark 
var mıdır?

5. Ailelerinin ortalama aylık gelirlerine göre günümüz dünya sorunlarına yönelik tutum-
ları arasında anlamlı bir fark var mıdır?

6. Gazete okuyup okumama durumlarına göre günümüz dünya sorunlarına yönelik tu-
tumları arasında anlamlı bir fark var mıdır?

7. İnternet kullanma sürelerine göre günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumları ara-
sında anlamlı bir fark var mıdır?

8. Televizyon programı tercihine göre günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumları ara-
sında anlamlı bir fark var mıdır?

Yöntem

Araştırma Deseni

Bu araştırma, günümüz dünya sorunlarına ilişkin öğretmen adaylarının tutumlarını tes-
pit etmeyi amaçladığı için, betimsel tarama modeline uygun olarak desenlenmiştir. Ta-
rama modelleri, geçmişte veya halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi 
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amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan durum, kişi ya da nesne, kendi 
koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaktadır (Karasar, 2014). Bu araştırmada nicel 
veri toplama analiz yöntem ve teknikleri benimsenmiştir.

Araştırma grubu

Bu çalışmanın araştırma grubunu, 2017-2018 güz eğitim-öğretim yılında Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim dalında öğrenim gören gönüllü 
olarak araştırmaya katılan 180’i erkek, 151’i kız 331 öğretmen adayı oluşturmaktadır. 
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Tablo1: Araştırma grubuna ait bilgiler

Demografik Özellikler f %

Cinsiyet
Erkek 180 54.4

Kız 151 45.6

Sınıf

1.Sınıf 78 23.6

2.Sınıf 78 23.6

3.Sınıf 83 25.1

4.Sınıf 92 27.8

Yaş

17-20 142 42.9

21-25 175 52.9

26 ve üstü 14 4.2

Ailenin ortalama aylık geliri

1400 ve altı 116 35.0

1400-3000 154 46.5

3000 ve üstü 61 18.4

Gazete okuma durumu
Okuyan 83 25.1

Okumayan 248 74.9

İnternet kullanma süresi

1-2 saat 91 27.5

2-3 saat 108 32.6

3-4 saat 67 20.2

4 saat üzeri 65 19.6

Televizyon programı tercihi

Dizi 121 36.6

Haber 133 40.2

Tartışma-Açık oturum 24 7.3

Belgesel programı 41 12.4

Diğer(Sabah, Dini, Magazin) 12 3.6

Veri Toplama Aracı

Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Kişisel Bilgi Formu” ve Günümüz Dünya Sorunla-

rına Yönelik Tutum Ölçeği ‘ kullanılmıştır. 
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Kişisel Bilgi Formu: Kişisel bilgi formunda öğretmen adaylarının cinsiyeti, sınıfı, yaşı ve 
sosyo-ekonomik-kültürel durumlarını sorgulayan maddeler yer almaktadır. 

Günümüz Dünya Sorunlarına Yönelik Tutum Ölçeği: Çalışmada veri toplamak amacıyla 
Kılıçoğlu, Karakuş ve Öztürk (2012) tarafından geliştirilen “Günümüz Dünya Sorunları 
Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin geliştirilme sürecinde alanyazın taraması yapılmış ve uzman 
görüşlerden de yararlanılarak 45 maddelik madde havuzu oluşturulmuştur. Oluşturulan 
maddelerin karşısına, beşli likert dereceli seçenekler yerleştirilmiştir. Bu seçenekler; “(1) ke-
sinlikle katılmıyorum”, “(2) katılmıyorum”, (3) kararsızım”, “(4) katılıyorum” ve “(5) ke-
sinlikle katılıyorum” şeklinde düzenlenmiş ve puanlanmıştır. Ölçeğin geçerliğini belirlemek 
üzere; açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, madde ayırt edicilik güçleri hesaplanmış-
tır. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek üzere ise iç tutarlılık düzeyi hesaplanmıştır. Son hali 
ile 24 maddelik ölçeğin KMO değerinin 0,936; Bartlett Testi değerlerinin χ2=4721,614; 
sd=276; p<0,001 olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada ise Cronbach alfa güvenirlik katsa-
yısı α=.930; KMO değeri .932; Bartlett Testi değerleri χ2=5184,384 olarak belirlenmiştir.

Veri Analizi

Verilerin analizinde SPSS 23.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Araştırma verile-
rinin toplanmasında kullanılan araçlar katılımcılara 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 
(güz), dağıtılmış, uygulanmış ve toplanmıştır. Toplanan veriler üzerinde “cinsiyet ve ga-
zete okuma” değişkenlerine göre öğretmen adaylarının tutumlarındaki farklılaşma duru-
munu ortaya koymak amacıyla bağımsız gruplar için t testi, “sınıf, yaş, aile gelir düzeyi, 
internet kullanma süresi, televizyon programı tercihi” değişkenlerine göre farklılaşma du-
rumunu ortaya koymak amacıyla ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır.

Bulgular ve Tartışma

Bu bölümde, öğretmen adaylarının günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumlarını be-
lirlemek amacıyla kullanılan günümüz dünya sorunlarına yönelik tutum ölçeğinden elde 
edilen bulgular ve bu bulguların yorumlarına yer verilmiştir.
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Genel Sonuçlar

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumlarının 

madde bazındaki puanlara ait frekansları, yüzde değerleri Tablo 2’de görülmektedir.

Tablo 2. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Günümüz Dünya Sorunlarına Yönelik Tutum Ölçe-

ğinden Aldıkları Puanların Frekans, Yüzde değerleri
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f % f % f % f % f %

1

K
AY

G
I

Afrika’daki aç insanların durumuna 
üzülüyorum.

4 1.2 3 .9 3 .9 59 17.8 262 79.2

2 Dünyada kız çocuklarının şiddet görüyor 
olması beni üzüyor.

7 2.1 1 .3 1 .3 34 10.3 288 87.0

3
Dünyada açlık çeken insanların artmasından 
dolayı endişeleniyorum. 5 1.5 2 .6 4 1.2 61 18.4 259 78.2

4 Çöpten topladıkları yiyeceklerle karınlarını 
doyuran insanların durumuna üzülüyorum.

6 1.8 3 .9 5 1.5 48 14.5 269 81.3

5 Ormanların azalması beni endişelendiriyor. 6 1.8 2 .6 5 1.5 48 14.5 270 81.6

6 Dünyada yaşanan kıtlık sorunu için bir şeyler 
yapmak isterim.

4 1.2 4 1.2 20 6.0 112 33.8 191 57.7

7 İçme sularının kirleniyor olmasından dolayı 
kendimi kötü hissediyorum.

5 1.5 5 1.5 13 3.9 100 30.2 208 62.8

8 Terörün bütün insanlığın sorunu olduğuna 
inanıyorum.

13 3.9 6 1.8 17 5.1 47 14.2 248 74.9

9
Dünyayı ilgilendiren sorunlarda ülkelerin 
birlik olamamasının üzücü bir durum 
olduğunu düşünüyorum.

9 2.7 3 .9 15 4.5 79 23.9 225 68.0

10
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Karbon içerikli yakıtların kullanılması beni 
rahatsız ediyor.

7 2.1 9 2.7 35 10.6 126 38.1 154 46.5

11 Doğal çevrenin kirlenmesinden dolayı 
hastalıkların artacağına inanıyorum.

5 1.5 4 1.2 4 1.2 88 26.6 230 69.5

12 Tıbbi atıkların bir şekilde bertaraf edilmesi 
beni mutlu eder.

12 3.6 3 .9 19 5.7 102 30.8 195 58.9

13 Çevre sorunlarının engellenebilmesi için ağır 
cezai yaptırımlar konulmasını isterim.

10 3.0 9 2.7 30 9.1 92 27.8 190 57.4

14 Toprak kirliliğinin gelecekte gıda sıkıntısına 
yol açacağına inanıyorum.

9 2.7 4 1.2 9 2.7 94 28.4 215 65.0
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15
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Dünyadaki şehirlerin aşırı büyümesinin 
sorunları daha da çözülemez hale getirdiğine 
inanıyorum.

14 4.2 16 4.8 37 11.2 99 29.9 165 49.8

16
Dünyadaki açlık sorunun, ülkeler arasındaki 
kaynak paylaşımının adaletsiz olmasından 
dolayı olduğunu düşünüyorum.

8 2.4 12 3.6 21 6.3 75 22.7 215 65.0

17 Küreselleşmenin insanlık açısından tehdit 
olduğuna inanıyorum.

14 4.2 19 5.7 61 18.4 81 24.5 156 47.1

18 Dünya nüfusunun belli ülke ve bölgelerde aşırı 
toplanmasının bir sorun olduğuna inanıyorum.

4 1.2 17 5.1 42 12.7 111 33.5 157 47.4

19

Ç
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Alternatif enerji kaynaklarına geçilmesi için bir 
sivil toplum kuruluşuna üye olmak isterim.

13 3.9 15 4.5 80 24.2 108 32.6 115 34.7

20 Çevremdeki toplumsal sorunlarla ilgili sivil 
toplum kuruluşlarında görev almak isterim.

12 3.6 14 4.2 67 20.2 122 36.9 116 35.0

21
Hava kirliliğinin engellenmesi için çalışma 
yürüten sivil toplum kuruluşlarında görev 
almak isterim.

12 3.6 14 4.2 75 22.7 120 36.3 110 33.2

22
Günümüz dünya sorunları konusunda 
düzenlenecek toplantı, seminer ve konferans 
gibi etkinliklere katılmaya özen gösteririm.

10 3.0 21 6.3 80 24.2 121 36.6 99 29.9

23 Dünya sorunlarıyla ilgili yetkili bir konumda 
olmak isterim.

9 2.7 16 4.8 65 19.6 116 35.0 125 37.8

24 Dünyada din ve mezhep çatışmalarının 
önlenmesi çalışmalarına katılmak isterim.

8 2.4 15 4.5 50 15.1 92 27.8 166 50.2

Tablo 2’de görüldüğü üzere;

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının günümüz dünya sorunlarına yönelik en fazla katıl-

dıkları üç madde aşağıdaki gibidir.

1.Dünyada kız çocuklarının şiddet görüyor olması beni üzüyor (n=288).

2.Ormanların azalması beni endişelendiriyor (n=270).

3.Çöpten topladıkları yiyeceklerle karınlarını doyuran insanların durumuna üzülüyorum
(n=269).

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının günümüz dünya sorunlarına yönelik en az katıldık-

ları üç madde aşağıdaki gibidir.

1.Günümüz dünya sorunları konusunda düzenlenecek toplantı, seminer ve konferans gibi 
etkinliklere katılmaya özen gösteririm (n=99).
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2.Hava kirliliğinin engellenmesi için çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarında görev 
almak isterim (n=110).

3.Alternatif enerji kaynaklarına geçilmesi için bir sivil toplum kuruluşuna üye olmak is-
terim (n=115).

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının günümüz dünya sorunlarına yönelik kararsız kaldık-
ları üç madde aşağıdaki gibidir.

1.Günümüz dünya sorunları konusunda düzenlenecek toplantı, seminer ve konferans gibi 
etkinliklere katılmaya özen gösteririm (n=80).

Alternatif enerji kaynaklarına geçilmesi için bir sivil toplum kuruluşuna üye olmak iste-
rim (n=80).

2.Hava kirliliğinin engellenmesi için çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarında görev 
almak isterim (n=75).

3.Çevremdeki toplumsal sorunlarla ilgili sivil toplum kuruluşlarında görev almak iste-
rim (n=67).

Özetlemek gerekirse, öğretmen adaylarının şiddet, ormanların yok olması ve açlık sorunu 
ile ilgili kaygılarının yüksek olduğu, günümüz dünya sorunlarına yönelik girişimde bu-
lunma veya çözüme katılım ile ilgili tutum düzeylerinin düşük ve kararsız oldukları sonu-
cuna varılabilir. Öğretmen adaylarının genel itibariyle günümüz dünya sorunlarına yöne-
lik tutumlarının kaygı boyutunun çok yüksek olduğu, duyarlılık ve çözüme katkı sağlama 
boyutunun ise düşük olduğu görülmektedir. Yani öğrencilerin bu sorunlarla ilgili kaygı 
duydukları fakat sorunun çözümü için herhangi bir girişimde bulunmadıkları/bulunma-
yacakları görüşüne varılabilir. 



468

Arazi Kullanım Bilincinin Üniversite Öğrencileri Açısından Değerlendirilmesi Öl-
çeği Alt Boyutlarına Yönelik Katılımcı Değerlendirmelerinin Cinsiyet Değişkenine 
Göre Analizi

Tablo 3: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Günümüz Dünya Sorunları Yönelik Tutum Ölçeğin-
den Aldıkları Puanların Cinsiyet Değişkenine Göre T-Testi Sonuçları

Boyutlar Cinsiyet N S t p

Kaygı
Erkek 180 41.10 6.33

-2.419 .016
Kadın 151 42.52 3.82

Beşeri Sorunlara Duyarlılık
Erkek 180 16.72 3.43

-.856 .392
Kadın 151 17.01 2.43

Çevresel Sorunlara Duyarlılık
Erkek 180 21.80 3.54

-1.962 .051
Kadın 151 22.48 2.55

Çözüme Katılım
Erkek 180 23.50 5.72

-1.162 .246
Kadın 151 24.14 4.06

Genel Erkek
Kadın

180
151

103,10
106,15

15.44
10.19 -2.051 .041

Tablo 3 ’de görüldüğü üzere, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Günümüz Dünya So-
runlarına Yönelik Tutum Ölçeği kaygı, beşeri sorunlara duyarlılık, çevresel sorunlara du-
yarlılık, çözüme katılım alt boyutlarından ve genel ortalamadan almış oldukları puanların 
cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere 
yapılan bağımsız gruplar t-testi sonucunda, kaygı alt boyutu (p=.016) ve genel ortalamada 
kadın öğretmen adaylarının lehine farklılaştığı (p=.041), diğer alt boyutlarda anlamlı bir 
fark olmadığı tespit edilmiştir.
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Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Günümüz Dünya Sorunları Yönelik Tutum Öl-
çeğinden Aldıkları Puanların Sınıf Değişkenine Göre Analizi

Tablo 4: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Günümüz Dünya Sorunları Yönelik Tutum Ölçeğin-
den Aldıkları Puanların Sınıf Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları

Boyutlar Sınıf Düzeyi N S F p Fark

Kaygı

1. Sınıf 78 41.64 5.28

.659 .578
2. Sınıf 78 41.58 5.95
3. Sınıf 83 41.28 6.17
4. Sınıf 92 42.38 3.98
Toplam 331 41.74 5.36

Beşeri 
Sorunlara 
Duyarlılık

1. Sınıf 78 16.74 3.28

2.399 .068
2. Sınıf 78 16.39 3.36
3. Sınıf 83 16.63 3.14
4. Sınıf 92 17,54 2.18
Toplam 331 16,85 3.01

Çevresel 
Sorunlara 
Duyarlılık

1. Sınıf 78 22,07 3.25

.955 .414
2. Sınıf 78 22,06 3.10
3. Sınıf 83 21,73 3.61
4. Sınıf 92 22,53 2.57
Toplam 331 22,11 3.14

Çözüme 
Katılım

1. Sınıf 78 23,66 5.03

2.793 .040 1.sınıf-
4.sınıf

2. Sınıf 78 22,69 5.67
3. Sınıf 83 23.72 4.81
4. Sınıf 92 24.90 4.48
Toplam 331 23.79 5.03

Genel

1.Sınıf 78 104.12 13.63

2.081 .103
2.Sınıf 78 102.74 14.70
3.Sınıf 83 103.38 14.73
4.Sınıf 92 107.35 10.02
Toplam 331 104.51 13.37

Tablo 4 ’te görüldüğü üzere, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Günümüz Dünya So-
runlarına Yönelik Tutum Ölçeği kaygı, beşeri sorunlara duyarlılık, çevresel sorunlara du-
yarlılık, çözüme katılım alt boyutlarından ve genel ortalamadan almış oldukları puanla-
rın sınıf değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere 
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yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda, çözüme katılım alt boyutunda 
(p=.040) 1.sınıf ve 4.sınıf öğretmen adayları arasında farklılaştığı, diğer alt boyutlar ve ge-
nel ortalama açısından anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır.

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Günümüz Dünya Sorunları Yönelik Tutum Öl-
çeğinden Aldıkları Puanların Yaş Değişkenine Göre Analizi

Tablo 5: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Günümüz Dünya Sorunları Yönelik Tutum 
Ölçeğinden Aldıkları Puanların Yaş Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi  

(ANOVA) Sonuçları

Boyutlar Yaş N SS F p

Kaygı
17-20 142 41,8451 5,19

,247 ,781
21-25 175 41,7429 5,04
26 ve üstü 14 40,7857 9,90
Genel 331 41,7462 5,36

Beşeri 
Sorunlara 
Duyarlılık

17-20 142 16,5986 3,19

,939 ,392
21-25 175 17,0400 2,81
26 ve üstü 14 17,2143 3,59
Genel 331 16,8580 3,01

Çevresel 
Sorunlara 
Duyarlılık

17-20 142 22,0000 3,12

,366 ,694
21-25 175 22,1600 2,95
26 ve üstü 14 22,7143 5,23
Genel 331 22,1148 3,14

Çözüme 
Katılım

17-20 61 23,3803 5,46

,849 ,429
21-25 664 24,0914 4,58
26 ve üstü 135 24,2857 5,99
Genel 331 23,7946 5,03

Genel

17-20 61 103,8239 13,56
,329 ,72021-25 664 105,0343 12,41

26 ve üstü 135 105,0000 21,76
Genel 331 104,5136 13,37

Tablo 5 ’de görüldüğü üzere, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Günümüz Dünya Sorun-
larına Yönelik Tutum Ölçeği kaygı, beşeri sorunlara duyarlılık, çevresel sorunlara duyarlı-
lık, çözüme katılım alt boyutlarından ve genel ortalamadan almış oldukları puanların yaş 
değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan 
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tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda, alt boyutlar ve genel ortalama açısından 
anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır.

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Günümüz Dünya Sorunları Yönelik Tutum Ölçe-
ğinden Aldıkları Puanların Aile Ortalama Aile Gelir Düzeyi Değişkenine Göre Analizi

Tablo 6: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Günümüz Dünya Sorunları Yönelik Tutum 
Ölçeğinden Aldıkları Puanların Aile Gelir Düzeyi Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi 

(ANOVA) Sonuçları

Boyutlar Gelir Aralığı N SS F p Fark

Kaygı

1400 ve altı 116 41.12 6.98

4.384 .013
1401-3000/
3001 ve üstü

1401-3000 154 42.65 3.86
3001 ve üstü 61 40.63 4.77
Genel 331 41.74 5.36

Beşeri Sorunlara 
Duyarlılık

1400 ve altı 116 16.86 3.27

.186 .830
1401-3000 154 16.93 2.89
3001 ve üstü 61 16.65 2.86
Genel 331 16.85 3.01

Çevresel Sorunlara 
Duyarlılık

1400 ve altı 116 22.09 3.78

2.330 .099
1401-3000 154 22.41 2.51
3001 ve üstü 61 21.39 3.17
Genel 331 22.11 3.14

Çözüme Katılım

1400 ve altı 116 23.72 5.61

.115 .891
1401-3000 154 23.92 4.79
3001 ve üstü 61 23.59 4.52
Genel 331 23.79 5.03

Genel

1400 ve altı 116 103.80 17.26

1.896 .152
1401-3000 154 105.93 10.39
3001 ve üstü 61 102.27 11.21
Genel 331 104.51 13.37

Tablo 6 ’da görüldüğü üzere, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Günümüz Dünya So-
runlarına Yönelik Tutum Ölçeği kaygı, beşeri sorunlara duyarlılık, çevresel sorunlara du-
yarlılık, çözüme katılım alt boyutlarından ve genel ortalamadan almış oldukları puanların 
aile gelir düzeyi değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirle-
mek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda, kaygı alt boyutunda 
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(p=.013) ailesinin geliri 1401-3000 arasında olan ile 3001 ve üstü arasında olan öğret-
men adayları arasında farklılaştığı, diğer boyutlar ve genel ortalama açısından farklılaşma 
olmadığı tespit edilmiştir.

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Günümüz Dünya Sorunları Yönelik Tutum 
Ölçeğinden Aldıkları Puanların Gazete Okuma Durumu Değişkenine Göre Analizi

Tablo 7: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Günümüz Dünya Sorunları Yönelik Tutum 

Ölçeğinden Aldıkları Puanların Gazete Okuma Değişkenine Göre T-Testi Sonuçları

Boyutlar Gazete Okuma 
Durumu N S t p

Kaygı
Okuyor 83 42.33 4.98

1.160 .247
Okumuyor 248 41.54 5.48

Beşeri Sorunlara 
Duyarlılık

Okuyor 83 16.89 3.29
.117 .907

Okumuyor 248 16.84 2.92
Çevresel 
Sorunlara 
Duyarlılık

Okuyor 83 22.86 2.45
2.540 .012

Okumuyor 248 21.86 3.30

Çözüme Katılım
Okuyor 83 24.86 4.76

2.255 .025
Okumuyor 248 23.43 5.08

Genel Okuyor 
Okumuyor

83
248

106.96
103.69

12.70
13.51 1.936 .054

Tablo 7’de görüldüğü üzere, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Günümüz Dünya So-
runlarına Yönelik Tutum Ölçeği kaygı, beşeri sorunlara duyarlılık, çevresel sorunlara du-
yarlılık, çözüme katılım alt boyutlarından ve genel ortalamadan almış oldukları puanla-
rın gazete okuma durumu değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını 
belirlemek üzere yapılan bağımsız gruplar t-testi sonucunda, çevresel sorunlara duyarlılık 
(p=.012) ve çözüme katılım (p=.025) alt boyutlarında gazete okuyanların lehinde farklı-
laştığı, diğer boyutlar ve genel ortalama açısından farklılaşma olmadığı tespit edilmiştir.
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Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Günümüz Dünya Sorunları Yönelik Tutum 
Ölçeğinden Aldıkları Puanların İnternet Kullanma Süresi Değişkenine Göre Analizi

Tablo 8: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Günümüz Dünya Sorunları Yönelik Tutum 
Ölçeğinden Aldıkları Puanların İnternet Kullanma Süresi Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans 

Analizi (ANOVA) Sonuçları

Boyutlar İnternet Kullanma
Süresi  N SS F p

Kaygı

1-2 Saat 91 40.48 8.06

2.497 .060
2-3 Saat 108 42.08 4.15
3-4 Saat 67 42.59 2.94
4 Saat Üstü 65 42.07 4.00
Genel 331 41.74 5.36

Beşeri 
Sorunlara 
Duyarlılık

1-2 Saat 91 16.86 3.34

.216 .886
2-3 Saat 108 16.90 2.76
3-4 Saat 67 16.61 3.23
4 Saat Üstü 65 17.01 2.74
Genel 331 16.85 3.01

Çevresel 
Sorunlara 
Duyarlılık

1-2 Saat 91 21.56 4.49

1.698 .167
2-3 Saat 108 22.08 2.70
3-4 Saat 67 22.50 1.91
4 Saat Üstü 65 22.53 2.41
Genel 331 22.11 3.14

Çözüme 
Katılım

1-2 Saat 91 24.25 5.28

.942 .420
2-3 Saat 108 23.90 4.90
3-4 Saat 67 23.85 5.06
4 Saat Üstü 65 22.90 4.88
Genel 331 23.79 5.03

Genel

1-2 Saat 91 103.16 19.27

.489 .690
2-3 Saat 108 104.98 11.38
3-4 Saat 67 105.56 9.23
4 Saat Üstü 65 104.53 9.56
Genel 331 104.51 13.37

Tablo 8 ’de görüldüğü üzere, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Günümüz Dünya So-
runlarına Yönelik Tutum Ölçeği kaygı, beşeri sorunlara duyarlılık, çevresel sorunlara du-
yarlılık, çözüme katılım alt boyutlarından ve genel ortalamadan almış oldukları puanların 
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internet kullanma süresi değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını 
belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda, alt boyutlar ve 
genel ortalama açısından anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır.

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Günümüz Dünya Sorunları Yönelik Tutum Öl-
çeğinden Aldıkları Puanların Televizyon Programı Tercihi Değişkenine Göre Analizi

Tablo 9: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Günümüz Dünya Sorunları Yönelik Tutum Ölçeğin-
den Aldıkları Puanların Televizyon Programı Tercihi Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi 

(ANOVA) Sonuçları

Boyutlar Televizyon Programı
Tercihi  N SS F p

Kaygı

Dizi 121 42.00 4.25

.681 .605

Haber 133 41.95 5.39
Tartışma-Açık Oturum 24 41.45 4.44
Belgesel 41 40.51 7.75
Diger (Sabah,Dini,magazin) 12 41.58 7.11
Genel 331 41.74 5.36

Beşeri Sorunlara 
Duyarlılık

Dizi 121 16.64 2.74

.505 .732

Haber 133 17.06 3.23
Tartışma-Açık Oturum 24 17.29 2.03
Belgesel 41 16.58 3.49
Diger (Sabah,Dini,magazin) 12 16.83 3.32
Genel 331 16.85 3.01

Çevresel Sorunlara 
Duyarlılık

Dizi 121 22.16 2.53

.402 .807

Haber 133 22.21 3.35
Tartışma-Açık Oturum 24 22.29 3.05
Belgesel 41 21.53 3.96
Diger (Sabah,Dini,magazin) 12 22.16 3.66
Genel 331 22.11 3.14

Çözüme Katılım

Dizi 121 23.33 4.79

1.278 .278

Haber 133 24.36 4.88
Tartışma-Açık Oturum 24 24.08 5.80
Belgesel 41 22.78 5.74
Diger (Sabah,Dini,magazin) 12 25.00 4.67
Genel 331 23,79 5,03
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Genel

Dizi 121 104,15 10,59

,816 ,516

Haber 133 105,58 13,65
Tartışma-Açık Oturum 24 105,12 12,26
Belgesel 41 101,41 18,81
Diger (Sabah,Dini,magazin) 12 105,58 15,80
Genel 331 104,51 13,37

Tablo 9 ’da görüldüğü üzere, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Günümüz Dünya So-
runlarına Yönelik Tutum Ölçeği kaygı, beşeri sorunlara duyarlılık, çevresel sorunlara du-
yarlılık, çözüme katılım alt boyutlarından ve genel ortalamadan almış oldukları puanların 
internet kullanma süresi değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını 
belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda, alt boyutlar ve 
genel ortalama açısından anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır.

Sonuç ve Öneriler

Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumlarının 
incelenmesiyle bir takım çarpıcı ve beklenen sonuçlar ortaya çıkmıştır. Buna göre, Sosyal 
Bilgiler öğretmen adaylarının günümüz dünya sorunlarına yönelik en fazla katıldıkları üç 
madde, (1) “Dünyada kız çocuklarının şiddet görüyor olması beni üzüyor” (n=288), (2) 
“Ormanların azalması beni endişelendiriyor” (n=270) ve (3) “Çöpten topladıkları yiyecek-
lerle karınlarını doyuran insanların durumuna üzülüyorum” (n=269) şeklinde yer almıştır. 
Bunun yanı sıra Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının günümüz dünya sorunlarına yöne-
lik en az katıldıkları üç madde ise, (1) “Günümüz dünya sorunları konusunda düzenle-
necek toplantı, seminer ve konferans gibi etkinliklere katılmaya özen gösteririm” (n=99), 
(2) “Hava kirliliğinin engellenmesi için çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarında görev 
almak isterim” (n=110) ve (3) “Alternatif enerji kaynaklarına geçilmesi için bir sivil top-
lum kuruluşuna üye olmak isterim” (n=115) olarak sıralanmıştır. Bu durum göstermek-
tedir ki, Sosyal Bilgiler öğretmen adayları günümüz dünya sorunlarının farkında olmakla 
birlikte, bu sorunların tartışılmasına veya sorunların bertarafı için bir sivil toplum kuru-
luşunda çalışmaya katılım konusunda isteksizdirler. Bu durum öğretmen adaylarının so-
runlarla mücadele ve sorunları çözme konusunda nasıl eyleme geçileceği konusunda bilgi 
eksikliğinin göstergesidir. Alt boyutlara göre mean (ortalama) değerleri incelendiğinde en 
yüksek ortalama değerin kaygı alt boyutunda (246,6 kişi kesinlikle katılıyorum cevabını 
vermiştir, % 74,5), en düşük ortalama değerin ise çözüme katılım alt boyutunda (121,8 
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kişi kesinlikle katılıyorum cevabını vermiştir, % 36,8) olduğu görülmektedir. Bu durum 
“çevresel sorunlara duyarlılık”ta 196,8 (% 59,4), “beşeri sorunlara duyarlılık”ta ise 173,2 
kişi (% 52,3) olarak ortaya çıkmaktadır.

Alt boyutlar açısından değişkenlere bakıldığında ise sınıf değişkeninde 4. sınıf öğretmen 
adaylarının ortalamaları “çevresel sorunlara duyarlılık” hariç diğer alt boyutlarda ve ge-
nel ortalamada 1., 2. ve 3. sınıflardan daha yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmüştür. 
Diğer değişkenler açısından ise belirgin bir fark ortaya çıkmamıştır. Buna göre öğretmen 
adaylarının kaygı alt boyutunda son derece duyarlı oldukları fakat çözüme katılım açısın-
dan ise duyarsız oldukları söylenebilir.

Dünyanın geleceğini ilgilendiren sorunlara karşı duyarlılık ve bu sorunların çözümü insan-
lık için çok büyük önem arz etmektedir. Bu duyarlılık ve çözüme ortaklık aşamasında ge-
rekli bilgi, beceri, tutum, kişisel ve toplumsal görev ile sorumluluklara sahip bir dünya va-
tandaşı yetiştirmek amacıyla eğitime ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüz dünya sorunlarının 
her geçen gün giderek artması sebebiyle dünya sorunları eğitimi çok önemli hale gelmiştir. 
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumlarını belir-
lemek amacıyla yapılan bu araştırma sonuçlarına dayalı olarak şu önerilere yer verilmiştir:

1. Günümüz dünya sorunlarına yönelik bilgi, beceri ve tutum geliştirmenin dünya sorun-
larına daha duyarlı ve çözüme katılımcı bireyler kazandıracağı göz önünde bulundurula-
rak eğitime gereken önem verilmelidir.

2. Tüm insanlığı ilgilendiren dünya sorunları eğitiminin, Türkiye’de sadece birkaç bölüm/
anabilim dalı düzeyinde verilmesi ile sınırlı kalmayıp tüm alanlarda verilmesi, bu doğrul-
tuda güncel olaylar ve gelecek senaryoları hakkında öğrencilerde farkındalık uyandırmak
ve sorumluluk yüklemek amaçlanmalıdır.

3. Dünya sorunları eğitimi, Türkiye’nin de yaşadığı güncel sorunlar göz önünde bulun-
durularak, öğretim programlarına dâhil edilmelidir.

4. Dünya sorunları eğitiminin bireylere birçok farkındalık kazandırması amacıyla proje-
ler geliştirilmeli ve bu projeleri destekleyecek faaliyetler (kongreler, sempozyumlar, gezi-
ler…) düzenlenmelidir.

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARINA YÖNELİK 
TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Görkem Avcı, Nevzat Gümüş
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“MÜLTECİ” / ACCORDING TO 
SECONDARY SCHOOL STUDENTS,  
THE CONCEPT OF REFUGEE 
Nazike Karagözoğlu
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Abstract

Refugees are the people who had to be abondoned their countries because of war, struggle, pressure, po-
verty, violence etc and the people who try to maintain their lifes in another countries.Acceptance of refu-
gees by the people who constitute the society has significant effectivity to maintain refugees lifes in peace 
where refugees migrated. The aim of this research is to determine the sense of secondary school students 
about refugees via metaphors. The study group of research is consist of 204 students who are educated in 
different schools at district of Keçiören in Ankara in 2017-2018 academic year. The students of study 
group is consist of 46 students of 5th grade, 70 students of 6th grade, 44 students of 7th grade and 44 
students of 8th grade. There are 106 female students and 98 male students in study group. As a mean to 
gather data, the semi-structured servey form was used which is consist of sentences of ‘’Refugee is like ..... 
because ....’’ and ‘’if a refugee was a color (seasons, song) , it would be ..... because .....’’ . The research is 
a qualitative research. In analyzing and interpreting of data, the content analysis was used. According 
to finding of analysis, 50 metaphors were seen which are produced by students about the concept of 
refugee. The reformed metaphors are mainly consist of comparisons which are described as negative ( 
poor, beggar, winter, bird, risk, leaf etc.)

Key words: Refugee, metaphors, student

Giriş

2011 yılından itibaren Suriye’de yaşanan iç savaşın etkisiyle pek çok Suriyeli ülkesini terk 
ederek farklı ülkelere sığınmak zorunda kalmıştır. Bu ülkelerin başında açık kapı politikası 
uygulayan Türkiye gelmektedir. Türkiye bulunduğu coğrafi konum itibariyle tarih boyunca 



EDEBİYAT ÖĞRETİMİNDE EDEBİ TÜRLER SORUNU: BİYOGRAFİ TÜRÜNÜN ÖĞRETİM SÜRECİYLE İLGİLİ BİR TARTIŞMA / THE ISSUE OF LITERARY GENRE IN LITERATURE TEACHING:A DISCUSSION ON TEACHING PROCESS OF ‘BIOGRAPHY’ 
Nazike Karagözoğlu

480

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE GÖRE “MÜLTECİ”
Nazike Karagözoğlu

hem sığınılacak bir ülke hem de diğer ülkelere yasal veya yasal olmayan yollarla bir geçiş, 
köprü ülkesi olarak görülmüştür. Suriye’den ülkemize zorunlu göç eden kişiler “Misafir, 
sığınmacı, mülteci, şartlı mülteci” gibi kavramlarla ifade edilmektedir. 

İç İşleri Bakanlığı Göç Politika Ve Projeleri Dairesi Başkanlığı tarafından Nisan 2017’de 
hazırlanan 2016 Göç Raporunda, 2016 yıl sonu itibariyle geçici koruma altına alınan Suri-
yeli vatandaşların sayısı 2.834.441 olarak belirtilmiştir.(GPPDB, 2017:17).

19 Eylül 2006 tarihli Resmi Gazetede yer alan İskan Kanununa göre, Türkiye’nin 1951 
Cenevre Sözleşmesini ve 1967 Protokolünü coğrafi sınırlama şartı ile imzalamış olması 
gereği mülteci statüsü sadece Avrupalı göçmenlere verilmiş olup Avrupa dışından gelmiş 
olan Suriyeliler için sığınmacı statüsü verilmiştir ve sığınmacı kavramı “Irkı, dini, milli-
yeti, belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle takibata uğraya-
cağından haklı olarak korktuğu için vatandaşı olduğu ülke dışında bulunan ve vatandaşı 
olduğu ülkenin himayesinden istifade edemeyen veya korkudan dolayı istifade etmek is-
temeyen ya da uyruğu yoksa ve önceden ikamet ettiği ülke dışında bulunuyorsa oraya 
dönmeyen veya korkusundan dolayı dönmek istemeyen yabancı.” olarak tanımlanmıştır.

Zorunlu göç durumu misafirler kadar ev sahibi ülkelerde de çeşitli alanlarda sıkıntıya neden 
olmaktadır. Özellikle Türkiye’nin izlediği açık kapı politikası nedeniyle ülkeye sığınan tüm 
Suriyelilerin kabul edilmesi olumsuz birçok etkiyi de beraberinde getirmiştir. Toplumun, 
göçün başladığı yıllarda sığınmacılara ilişkin sahip oluğu misafir veya muhacir algısı, Suri-
ye’deki savaşın halen devam etmesi ve ülkedeki yaşam alanlarının yok olması, Türkiye’ye 
sığınan Suriye vatandaşlarının ülkelerine uzun bir süre daha dönemeyecekleri öngörüsü 
ve sayılarının giderek artması nedeniyle artık istenmeyen insan algısına dönüşmektedir.

Suriyeli göçmenlere ilişkin toplumsal algı konusunda yapılan araştırmalara göre (Erdoğan, 
2015; Oytun ve Gündoğar, 2015; Uzun ,2015; Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi, 
2015; Özdemir ve Öner-Özkan, 2016; Erdoğan ve Tarlan, 2016; Keneş, 2015; Tunç, 
2015; Ekonomistler Platformu, 2017; Erdoğan, Kavukçuer ve Çetinkaya, 2017;), Suri-
yeliler ile yerel halk arasında farklı dil, kültür ve yaşam tarzından kaynaklanan sorunlar, 
sağlık harcamalarındaki ciddi artışlar, toplumun diğer bireyleri açısından sağlık hizmeti al-
manın zorlaşması, eğitim harcamaları ile öğret men başına düşen öğrenci sayısının artması, 
işsizlik oranının artması ve iş bulmanın daha zor hale gelmesi,konut kiralarının yükselmesi 
gibi ekonomik sebeplerin yanında; Suriyelilerin yerleştirildiği illerde yaşayan yerel halk ile 
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yaşanan gerginlikler, Suriyelilerin fail ya da mağdur olarak karıştığı adli olaylar, barınma 
merkezleri dışında yaşayan Suriyelilerin dilencilik, fuhuş vb. faaliyetleri sonucu toplumsal 
dokunun zarar görmesi ve genel olarak yaşam standartlarındaki düşüş gibi sosyal sorun-
lar nedeniyle genel olarak toplumun mülteci veya sığınmacılara yönelik olumsuz bir bakış 
açısına sahip oldukları ifade edilmektedir.

Castles ve Miller (2008, ss. 18-21), göç alan toplumun üyeleri tarafından mültecilerin 
genellikle güvensizlik nedeni olarak algılandığını, bu insanların kendi mesleklerini aldıkları, 
ev fiyatlarını yukarıya çektikleri ve sosyal hizmetlere aşırı yük getirdikleri, işsizliğin, hast-
alığın ve suçun nedeni olarak görülmeleri gibi sebeplerle mültecilerin, göç alan toplum-
ların belli kesimlerinin sert tepkisini çektiğini öne sürmektedir.

Literatürde Suriyeli göçmenlere yönelik toplumsal algının metaforlar yolu ile belirlen-
meye çalışıldığı araştırmalar da yer almaktadır. Metafor, ‘İnsanların hayatı, çevreyi, olay-
ları ve nesneleri nasıl gördüklerini, farklı benzetmeler kullanarak açıklamaya çalışırken kul-
landıkları bir araç’ (Cerit, 2008: 694) ve “Bireylerin kendi dünyalarını anlamalarına ve 
yapılandırmalarına yönelik güçlü bir zihinsel haritalama ve modelleme mekanizması” (Ars-
lan ve Bayrakçı, 2006: 103) olduğu düşüncesi ile son yıllarda her alanda metafor araştır-
malarına sıkça rastlanmaktadır.

Suriyeli mültecilere yönelik metaforik algı araştırmalarına yabancı literatürde rastlanmazken 
Türkiye’de bu tarz çalışmaların son üç yılda artış gösterdiği görülmektedir. Mültecilerle il-
gili Türkiye’de yapılan metafor araştırmaları incelendiğinde (Erdoğan, 2015; Keneş, 2015; 
Topkaya, Y. ve Akdağ, H., 2016; Erdoğan ve Tarlan, 2016; Kara, Yiğit ve Ağırman, 2016; 
Durmuş ve Baş, 2016; Uzun ve Özcan, 2017), mültecilerin bir yandan zavallı, güçsüz, 
problemli ve yoksul insanlar; diğer yandan kaçak, suçlu, hırsız, katil, asi, tecavüzcü, suç 
işleme potansiyeli olan, ülkeye maddi yük ve sıkıntı veren insanlar olarak ifade edildiği 
belirlenmiştir. Ayrıca bu çalışmalarda göze çarpan mülteci metaforlarının ‘akın, sel, dalga, 
maliyet, gider, fatura, harcama, kaçak, sigortasız, ucuz, dilenci, vatan haini, mazlum, ça-
resiz, tehlike misafir, imtihan, savaşçı, ölüm’ gibi olumlu ve olumsuz nitelendirilebilecek 
kavramlar olduğu görülmüştür.

Stanley’e (1977: 620) göre mültecilerin, göç alan ülkeye yerleşebilmelerindeki ve uyum-
larındaki başarı ya da başarısızlıkları öncelikle ülkedeki hükümetlerin ve toplumların tu-
tumlarına bağlı olmaktadır. Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin ülkelerinde misafir 
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ettikleri, aynı okulu, sınıfı hatta sırayı paylaştıkları mülteci çocuklara yönelik tutumlarını, 
metaforlar aracılığı ile ortaya koymak hedeflenmiştir. Araştırma sonuçlarının mültecilere 
ilişkin farklı alanlarda yapılacak düzenleme ve uygulamalara ışık tutacağı öngörülmektedir.

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin mültecilere ilişkin algılarını metaforlar 
aracılığıyla belirlemektir. Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:

1. Ortaokul öğrencilerinin “Mülteci” kavramına ilişkin üretmiş oldukları metaforlar nelerdir?

2. “Mülteci” kavramına ilişkin olarak ortaokul öğrencileri tarafından ifade edilen meta-
forlar, benzer özellikleri bakımından, hangi kategoriler altında toplanmaktadır?

3. Öğrenciler mültecileri hangi renk, mevsim ve şarkı ile özdeşleştirmektedirler?

Yöntem

Bu araştırmada nitel araştırma modellerinden “olgubilim” kullanılmıştır. Olgubilim (fenom-
enoloji) , günlük yaşamda sıkça karşılaştığımız ancak tam olarak açıklayamadığımız veya 
yeterince bilgi sahibi olmadığımız olaylar, olgular, deneyimler, anlayışlar veya tutumların 
incelenmesinde sıkça başvurulan bir araştırma modelidir (Köse,2015:109)

Çalışma Grubu

Çalışma grubunu 2017–2018 eğitim-öğretim yılında ve Ankara ili Keçiören ilçesindeki 
farklı ortaokullarda öğrenim görmekte olan 204 öğrenci oluşturmaktadır. 

Tablo 1: Ortaokul Öğrencilerinin Devam Ettikleri Sınıfa ve Cinsiyete Göre Frekans ve 
Yüzde Dağılımı

Devam Edilen Sınıf f %

5. Sınıf 46 22,55

6. Sınıf 70 34,31

7. Sınıf 44 21,57

8. Sınıf 44 21,57

TOPLAM 204 100
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Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin 46’sı 5. sınıfta, 70’i 6. sınıfta, 44’ü 7. sınıfta, 44’ü 
8. sınıfta öğrenim görmektedir. Öğrencilerin 106’sı kız, 98’i erkektir.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin “Mülteci” kavramına ilişkin sahip oldukları meta-
forları ortaya koymak amacıyla veri toplama aracı olarak “Mülteci …….… benzer/gibidir, 
çünkü…” ve “Mülteci bir renk (mevsim, şarkı) olsaydı ……….. olurdu, çünkü………” 
tümcelerinin yer aldığı yarı yapılandırılmış anket formu kullanılmıştır. Çalışmada, veril-
erin değerlendirilmesinde “içerik analizi” tekniği kullanılmıştır. İçerik analizi, birbirine ben-
zeyen verilerin, belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilmesi ve bunların 
okuyucunun anlayabileceği bir şekilde düzenlenerek yorumlanması şeklinde gerçekleştiril-
mektedir (Şahin, 2015:191). Araştırmanın içerik analizi, ‘Adlandırma, tasnif etme, kate-
gori geliştirme, geçerlik ve güvenirliği sağlama ve verileri bilgisayar ortamına aktarma’ ol-
mak üzere beş aşamada gerçekleştirilmiştir. Boş bırakılan formlar ve metafor yazılmış ancak 
gerekçelendirilmemiş formlar araştırma kapsamına alınmamıştır. Geliştirilen metaforların 
sıklık ve anlamlılık analizi doğrultusunda dört kategori (Tepkisel, duygusal, empatik, ol-
gusal yaklaşım) belirlenmiştir. Araştırmanın güvenirliğini sağlamak için, oluşturulan kate-
goriler ve kategorilere göre metaforların sınıflandırılması konusunda iki uzmandan görüş 
alınmıştır. Veriler bilgisayar ortamına aktarılarak bulgularla ilgili sayısal veriler elde edilm-
iştir. Bu veriler tablolar halinde sunulmuş ve öğrencilerin metaforlara ilişkin gerekçelerin-
den örnekler sunulmuştur. 

Bulgular ve Yorum

Birinci alt probleme ilişkin olarak öğrencilerin ‘Mülteci’ kavramına ilişkin geliştirdikleri 
metaforlar Tablo 2’de sunulmuştur. 
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Tablo 2: “Mülteci” Kavramına İlişkin Geliştirilen Metaforlar ve  

Onları Temsil Eden Öğrenci Sayısı ve Yüzdesi

Sıra Metafor Adı f % Sıra Metafor Adı f %
1 Kuş 26 12,74 26 Akbaba 2 0,98
2 Göçebe 16 7,84 27 Yalancı 2 0,98
3 Korkak 15 7,35 28 Hava 2 0,98
4 Sokak kedisi 12 5,88 29 Bakteri 2 0,98
5 Yardıma muhtaç/Fakir 11 5,39 30 Ayna 2 0,98
6 Tiyatro oyunu 11 5,39 31 Karahindiba 2 0,98
7 Misafir 7 3,43 32 Demir 2 0,98
8 Yaprak 7 3,43 33 Çürük diş 2 0,98
9 Solan bir çiçek 6 2,94 34 Sinek 2 0,98
10 Kardeş 6 2,94 35 Rüzgâr 2 0,98
11 Araba 6 2,94 36 Uçurtma 2 0,98
12 Kırık bir kalp 5 2,45 37 Aşure 2 0,98
13 Muhacir 4 1,96 38 Karınca 1 0,49
14 Dilenci 4 1,96 39 Güneş 1 0,49
15 Dizi 4 1,96 40 Tarih 1 0,49
16 Tünel 3 1,47 41 Tarak 1 0,49
17 Yalnızlık 3 1,47 42 Kötülük 1 0,49
18 Kıyıya vuran bebek 3 1,47 43 Okul 1 0,49
19 İnsan 3 1,47 44 Araf 1 0,49
20 Kene 3 1,47 45 Tüy 1 0,49
21 Oyun 3 1,47 46 Balon 1 0,49
22 Umutsuzluk 3 1,47 47 Balık 1 0,49
23 Eşsiz bir hazine 2 0,98 48 Risk 1 0,49
24 Fırtına 2 0,98 49 Kömür 1 0,49
25 Gereksiz eşya 2 0,98 50 Yıpranmış saçlar 1 0,49

Tablo 2’de görüldüğü gibi öğrencilerin mülteci kavramına ilişkin 50 farklı metafor 

geliştirmiştir. En çok tekrar eden metaforlar kuş (26), göçebe (16), korkak (15), sokak ke-

disi (12), yardıma muhtaç/fakir (11), tiyatro oyunu (11) olmuştur.
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İkinci alt probleme ilişkin olarak öğrencilerinin ‘Mülteci’ kavramına ilişkin geliştirdikleri 
metaforlar, ortak özellikleri bakımından dört kategoride ele alınmıştır. Bu kategorilere göre 
metaforların sınıflandırılması Tablo 3’te sunulmuştur.

Tablo 3: “Mülteci” Kavramına Yönelik Metaforların Oluşturdukları Kategoriler

Kategoriler Metaforlar Metafor 
Sayısı

f %

Tepkisel 
yaklaşım

Korkak (15), bakteri (2), fırtına (2), gereksiz eşya (2), akbaba (2), 
yalnızlık (3), yalancı (2), çürük diş (2), balık (1), risk (1), dilenci 
(4), sinek (2), kene (3)

13 41 20,1

Duygusal 
yaklaşım

Hava (2), sokak kedisi (12), yardıma muhtaç (11), yıpranmış saç 
(1), ayna (2), tiyatro oyunu (11), kırık bir kalp (5), solan bir çiçek 
(6), balon (1), karınca (1), demir (2), bebek (3), dizi (4), oyun (3), 
misafir (7), güneş (1), kömür (1)

17 73 35,78

Empatik 
yaklaşım

Tünel (3), göçebe (16), kuş (26), tüy (1), yaprak (7), araba (6), 
insan (3), karahindiba (2), araf (1), rüzgar (2), uçurtma (2), aşure 
(2), tarih (1)

13 72 35,3

Olgusal 
yaklaşım

Kardeş (6), muhacir (4), tarak (1), eşsiz bir hazine (2), umutsuzluk 
(3), kötülük (1), okul (1)

7 18 8,82

1. Tepkisel Yaklaşım Kategorisi

Bu kategoride 41 öğrenci tarafından geliştirilen 13 metafor yer almıştır. Üretilen meta-
forlar ve gerekçeleri incelendiğinde, öğrencilerin bu kategoride mültecileri istenmeyen ve 
varlığından rahatsızlık duyulan bir varlık olarak görme eğilimi içinde oldukları ve olum-
suz düşüncelerle, tepkisel bir yaklaşım içinde oldukları belirlenmiştir. Metaforlara ilişkin 
öğrenci gerekçelerinden örnekler:

Vatanlarını savunmak yerine korkup kaçtılar (Korkak), Kontrolsüzce ülkemize yayıldılar, güven-
liğimizi tehdit edebilirler (Bakteri), Yağmurdan kaçtığını sanıp fırtınaya yakalanır (Fırtına),

Gittikleri ülkenin sırtında yük olurlar, atsan atılmaz, satsan satılmaz (Gereksiz eşya), Hazıra 
konar, vergi ödemezler, ülkenin her yanını sarmışlar, her şey bedava oh hayat onlara güzel! (Ak-
baba,) Kimse onlara güvenemiyor çünkü aralarında iyi niyetimizi suistimal edenler var (Yalnı-
zlık) Herkesten bir şey ister ve yalandan ağlar (Yalancı), Topluma zararlıdır ve birilerinin onlara 
çözüm bulması gerekir (Çürük diş), Mülteciler balık gibi savaştan kaçarlar (Balık), Aralarında 
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kötüler de var, gittikleri ülkede sorunlara neden oluyorlar (Risk), Herkes açık kapıdan girdi, 
bizim ülkemize de dilenciler doldu (Dilenci), Kimse tarafından sevilmez, ama doğanın dengesi 
için katlanılabilir (Sinek), Bulunduğu topluma katkı sağlamaz, sömürür (Kene).

2. Duygusal Yaklaşım Kategorisi

Bu kategoride 73 öğrenci tarafından geliştirilen 17 metafor yer almıştır. Üretilen meta-
forlar ve gerekçeleri incelendiğinde, öğrencilerin bu kategoride mültecileri duygusal bir 
yaklaşımla savaş mağduru, kimsesiz ve yardım edilmesi gereken varlıklar olarak görme 
eğiliminde oldukları belirlenmiştir. Metaforlara ilişkin öğrenci gerekçelerinden örnekler:

Havadan gelen bombalarla bir anda evsiz kaldılar (Hava), Kötü insanlar görünce kaçar, 
iyi insanların yanına yanaşır ve evsizdirler (Sokak kedisi), Yurtlarından kovulmuş, savaştan 
kaçmış ve yardıma muhtaçlardır (Yardıma muhtaç), Artık düzelmezler ve sürekli dökülürler 
(Yıpranmış saçlar), Her şeyi görürsün ama hiçbir şey yapamazsın (Ayna), Bütün dünyanın 
gözü önünde canlı canlı insanlık dramı yaşanıyor (Tiyatro oyunu), Ülke liderleri onları hayal 
kırıklığına uğratmış, vatansız bırakmıştır (Kırık bir kalp), Dalından koparılan çiçek nasıl so-
larsa onlar da vatanlarından koptuğu için yavaş yavaş soluyorlar (Solan bir çiçek), Savaştan 
dolayı içi sıkıntıdan şişen insanlar sonunda kederden çok bunalır ve patlarlar (Balon), Çok 
güçsüzdür (Karınca), O kadar acıların arasında sapasağlam kalabiliyorlar (Demir), Bazı çocuk-
lar dünyaya gözlerini açtıklarında savaşı gördüler (Bebek), Suriye üzerinde oynanan oyunda, 
masumlar mağdur oluyor. Kaçan bellidir, kovalayan bellidir, diğerleri izleyici…(Oyun), Kendi 
vatanından başka yerde rahat edemez ama mecburdur. (Misafir), Ama batan güneş… (Güneş), 
Karanlık ve kirli bir yaşamları var. Her an yanmaya hazırlar (Kömür)

3. Olgusal Yaklaşım Kategorisi

Bu kategoride 72 öğrenci tarafından geliştirilen 13 metafor yer almıştır. Üretilen meta-
forlar ve gerekçeleri incelendiğinde, öğrencilerin bu kategoride mültecilere olumlu veya 
olumsuz bir pencereden değil de mevcut durumlarını betimleyerek durumu ortaya koyma 
biçiminde metaforlar ürettikleri yani onların farkında olduklarını dile getirdikleri belirlen-
miştir. Metaforlara ilişkin öğrenci gerekçelerinden örnekler:

Sonu belli olmayan bir hayatta sürükleniyorlar. Işık yok (Tünel), Yerleşik bir hayatları yok 
oradan oraya savruluyorlar (Göçebe), Ülkesindeki savaş dolayısıyla göçmen kuşlar gibi farklı 
ülkelere göç ettiler (Kuş), Üflersin başka yere gider (Tüy), Rüzgar nereye eserse o yöne savrulur 
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(Yaprak),Sürekli yollardalar, yerleşecek yer arıyorlar farklı ülkelere göç ediyorlar (Araba), İnsan 
oldukları için hakları var ama dünya onların haklarını görmezden geliyor (İnsan), Savaşın sert 
rüzgarı onları dünyanın dört bir yanına savurdu (Karahindiba), Suriye’de kalsa ölecek, kaçsa 
sığıntı olacak başka seçenek yok (Araf), Ne zaman, nerede, ne yapacağını bilmez (Rüzgar), 
Özgür olmak için havalanır ama ters bir rüzgarda yerle bir olur (Uçurtma), İçinde her çeşit 
tat bulunur, acı, tatlı, ekşi, tuzlu…(Aşure), Tekerrürden ibarettir, yaşayanlar değişir, yaşanan-
lar aynıdır (Tarih).

4. Empatik Yaklaşım Kategorisi 

Bu kategoride 18 öğrenci tarafından geliştirilen 7 metafor yer almıştır. Üretilen metaforlar 
ve gerekçeleri incelendiğinde, öğrencilerin bu kategoride mültecilerin yerine kendilerini ko-
yarak cevaplar verdikleri ve empatik bir yaklaşımla mültecilerin durumunu yorumladıkları 
belirlenmiştir. Metaforlara ilişkin öğrenci gerekçelerinden örnekler:

Müslüman kardeşi açken tok yatan bizden değildir (Kardeş), Aynı durumda olsak eminin onlar 
da bize yardım ederdi (Muhacir), Dişleri bir aradayken işe yarar ama onlar tek tek dökülüyor-
lar., Türkler gibi birlik olsalar kurtulabilirler (Tarak), Renkleri ile topluma canlılık ve farklılık 
katabilirler, ön yargılı olmazsak onları kazanabiliriz (Eşsiz hazine), Kötü gibi görünseler de 
aslında vicdanımızı yeniden dinlememizi sağlıyorlar., Savaş biter döneriz diye düşünürken 
savaş uzadıkça uzuyor, umutlar tükeniyor, onların yerinde olmak istemezdim (Umutsuzluk), 
İnsana yapılan en büyük kötülük onu vatansız bırakmaktır. Atatürk’e ne kadar teşekkür etsek 
azdır (Kötülük), Onlar bize empati kurmayı öğretiyor, vatanımızın kıymetini anlıyoruz (Okul)

Üçüncü alt probleme ilişkin olarak öğrencilerin ‘Mülteci’ kavramı ile ilişkilendirdikleri 
renk, mevsim ve şarkı metaforları aşağıda tablolar halinde sunulmuştur.

Öğrencilerinin ‘Mülteci’ kavramı ile ilişkilendirdikleri renkler ve öğrencilerin bu ilişkilendir-
melere yönelik gerekçeleri Tablo 4’de sunulmuştur.

Tablo 4: Öğrencilerin Renk olarak Mülteci Algıları

Renkler Siyah Kırmızı Beyaz Gri Kahverengi Mavi Pembe
f 121 24 20 17 11 8 3
% 56,31 11,76 9,80 8,33 5,39 3,92 1,47
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Tablo 4 incelendiğinde öğrencilerin mültecileri 7 farklı renge benzettikleri belirlenmiştir. 
Bu renklerden en fazla tekrarlanan rengin siyah (%56,31), en az benzetilen rengin pembe 
(%1,47) olduğu belirlenmiştir.

Öğrencilerin mülteciyi siyah renge benzetirken hem tepkisel hem de duygusal bir yaklaşımla, 
bir yandan vatanlarını savunmayıp kaçtıkları, ülkede sorunlara neden oldukları gerekçe-
leriyle kızmakta diğer taraftan savaş mağduru, gittikleri ülkelerdeki yaşadıkları zorluklar 
gibi gerekçelerle üzüldükleri görülmektedir. Mülteci kavramını siyah renk ile özdeşleştiren 
öğrencilerin gerekçelerinden örnekler: “Hayata karamsar bakıyor sürekli kaçıyorlar. ”, “On-
ların hayatları çok kötü ve karanlık.”, “Kara bir kaderleri var. Gelecekleri karanlıktır.”, 
“Mülteci öğrencilerin dilinden anlamıyor öğretmenler, hiç bir şey öğretemiyorlar, onların ge-
leceği karanlık.”, “Savaştan dolayı dünyaları zifiri karanlıktır.”, “Siyah üzüntüyü temsil eder. 
Hüzün ve yas rengidir.”, “Kaldıkları ülkelerde istenmiyorlar, çok zorluk çekiyorlar.”, “Başka 
bir ülkeye giderken içinde bir ümit olur o ümit zamanla kararır.”, “Suriye’de yaşananlar in-
sanlık açısından kara bir leke.”

“Siyah sevilmeyen bir renk hatta renk bile değil, lekedir.”, “Onlar karanlıktır ve siyah bir renk 
değildir aslında yani toplumun renkleri değiller.”, “Ülkemizdeki sorunlar yetmiyormuş gibi 
mültecilerle de uğraşıyoruz.”, “Siyah korkunun rengidir, savaşmak yerine korkup kaçtılar.”, 
“Dış görünüşleri bana ürkütücü geliyor, onları sevmiyorum.”, “Hem kendi hayatını hem de 
gittiği ülkeyi karartır.”

Öğrencilerin mülteciyi kırmızı renge benzetirken siyah renkte olduğu gibi tepkisel ve du-
ygusal yaklaşımla benzetmelerini gerekçelendirdikleri belirlenmiştir. Mülteci kavramını 
kırmızı renk ile özdeşleştiren öğrencilerin gerekçelerinden örnekler: “Vatanlarında diğer 
kardeşlerini ölüme terk edip kaçtılar, kanlarını ve canlarını vatan uğruna feda etmeleri gere-
kirdi.”, “Kırmızı renk kendini belli eder ancak çevredekiler onu çok sevmezler.”, “Kaçmayıp 
vatanını savunanların rengi.”, “Tehlike yaratacak durumlar olabilir.”, “Kırmızı, siniri ve 
kızgınlığı simgeler.”

“Kaçtıkları yerde çok fazla kan akıyor.”, “Vatanları kan ağlıyor, vatanlarında çocuklar bile kan 
içinde.”, “Toplumda onlara karşı ön yargılı davrananlar var.”, “Yaşananlar vahşet, gözyaşı ve 
kan.”, “Hayatı hep sıkıntılıdır, kendini güvende hissetmez, tehlike altındadır.”
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Öğrencilerin mülteciyi beyaz renge benzetirken onların masum, mağdur ve yardıma mu-
htaç oldukları düşüncesi ile daha çok duygusal yaklaşım içinde oldukları belirlenmiştir. 
Mülteci kavramını beyaz renk ile özdeşleştiren öğrencilerin gerekçelerinden örnekler: 
“Vatanını bırakmak zorunda kaldılar ama iyi insanlar.”, “İçlerinde masum çocuklar da var.”, 
“Onların hiçbir suçu yokken evleri bombalandı, onlar böyle olmasını istemediler.”, “Hırsız ve 
dilencileri saymazsak genel olarak temiz kalpli insanlardır.”, “Beyaz barışın simgesidir. ”, “Saf 
ve masumdurlar.”, “Hayatlarına beyaz bir sayfa açmak ümidiyle göç ederler.”, “Leylekler gibi 
göç ediyorlar.”, “Yaşanan dram açık ve net.”

Öğrenciler mülteciyi gri renge benzetirken olgusal bir yaklaşımla savaşın bitmemesi, mültecil-
erin durumundaki belirsizliği vurgulamışlardır. Mülteci kavramını gri renk ile özdeşleştiren 
öğrencilerin gerekçelerinden örnekler: “Siyahtan kurtulmaya çalışıp ülkemizdeki beyazımıza 
karışır, sonuç bulanık. ”, “Ne Suriyeli, ne de Türkiyeli arada bir renk, bulanık. ”, “Ne si-
yahtır ne de beyaz, arada kalmıştır. ”, “Normalde beyaz olup dünyanın kötülüklerinden kir-
lenen güzel insanlar. ”, “Hayatları net değil, kesinlik yok, belirsizlik…”, “Bunalım, hüzün 
ve kasvetin rengidir.”, “Duruma göre değişir, mutlu olunca beyaza, sıkıntılı anlarda siyaha 
döner.”, “Yer değiştirdikçe bulanır, kendi rengini kaybeder. ”

Öğrencilerin mülteciyi kahverengine benzetirken empatik bir yaklaşım sergiledikleri ve 
vatanseverlik, vatan uğruna canların feda edilebileceği, vatan toprağının kutsallığı gibi 
düşüncelere vurgu yapmışlardır. Mülteci kavramını kahverengi ile özdeşleştiren öğrencil-
erin gerekçelerinden örnekler: “Toprak rengidir ve onlar bana ölümü hatırlatıyor.”, “Vatan 
toprağını bırakıp yabancısı olduğu topraklarda yaşamaya çalışıyorlar.”, “Vatan toprağı kutsaldır, 
uğrunda can feda edilir.”

Mülteciyi mavi renge benzeten öğrencilerin medya haberlerinin de etkisiyle (Aylan bebek) 
duygusal bir yaklaşımla gerekçeler sundukları belirlenmiştir. Mülteci kavramını mavi renk 
ile özdeşleştiren öğrencilerin gerekçelerinden örnekler: “Gözyaşının ve üzüntünün rengidir.”, 
“Onların içinde gökyüzü kadar saf ve temiz masum insanlar var.”, “Denizde botlarla kaçan 
mültecilerin ölümünü hatırlatıyor.”, “Mavi umudun rengidir, umudunu kaybetmeden gittikleri 
ülkede zorluklara rağmen hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar.”, “Mavi renktir mülteci, çünkü 
deniz kıyısına vurmuş bebeği hatırlatıyor bana.”, “Özgürlüğün rengi, özgürlük için savaşılır.”

Mülteciyi pembe renge benzeten öğrencilerin tepkisel ve duygusal bir yaklaşımla ce-
vap verdikleri görülmüştür. Mülteci kavramını pembe renk ile özdeşleştiren öğrencilerin 
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gerekçelerinden örnekler: “Seçme şansları olsaydı pembe hayalleriyle kurdukları bir yuvaları 
olsun isterlerdi.”, “Pembe hayaller savaşın tozundan, acısından kararmıştır.”, “Pembeyi hiç 
sevmem, onları da sevmiyorum.”

Öğrencilerinin ‘Mülteci’ kavramı ile ilişkilendirdikleri mevsimler ve bazı öğrencilerin il-
işkilendirmeye yönelik gerekçeleri Tablo 5’te sunulmuştur.

Tablo 5: Öğrencilerin Mevsim Olarak Mülteci Algıları

Mevsim Kış Sonbahar Yaz İlkbahar

f 96 75 22 11

% 47,05 36,76 10,78 5,39

Tablo 5 incelendiğinde öğrencilerin mültecileri en çok kışa (%47,05) ve en az da ilkba-
hara (%5,39) benzettikleri belirlenmiştir. 

Mülteciyi kışa benzeten öğrencilerin gerekçeleri incelendiğinde bazı öğrencilerin suçlayıcı 
bir yaklaşımla tepkisel ifadelere, bazı öğrencilerin ise duygusal bir yaklaşımla yaşanan zor-
luklara vurgu yaptıkları görülmüştür. Mülteci kavramını kış mevsimi ile özdeşleştiren öğren-
cilerin gerekçelerinden örnekler: “Kıştan nefret ederim, onları da sevmiyorum, gitsinler ülkem-
den.”, “Bembeyaz karlar gibi güzel olanlar var ama içlerinde bazen çok soğuk kötü insanlar 
olabiliyor, mesela hırsızlar.”, “Mülteciler bizlere soğuk bakıyorlar, çok iticiler.”, “Vatanlarına 
bağlılık öğretilseydi kış günü sokaklarda yaşamak zorunda kalmazlardı.”

“Hayatları bir anda kışa döndü, ne yapacaklarını şaşırdılar.”, “Kış zorluk demektir ,her şey onlar 
için zordur.”, “Kar taneleri gibi savruluyorlar.”, “Dışarıda her yer güzel görünür ama sokakta 
yaşayanlar için kabustur.”, “Onların üzerine kar yerine kurşun yağdı.”, “Kışın oynadığımız 
kartopu eğlencelidir ancak onların üzerine kartopu yerine bombalar yağıyor.”, “Yaz ortasında 
da olsa hayatı hep kıştır. “Ne de olsa kışın sonu bahardır, bu da gelir bu da geçer ağlama, 
sabredince bahar gelecek.”, “Güzel ama bir o kadar da sıkıntılı.”

Mülteciyi sonbahara benzeten öğrencilerin gerekçeleri incelendiğinde bazı öğrencilerin ol-
gusal bir yaklaşımla mülteci yaşamını ifade ettikleri bazı öğrencilerin ise yine tepkisel yak-
laşımla vatan savunmasının önemine vurgu yaptıkları görülmüştür. Mülteci kavramını son-
bahar mevsimi ile özdeşleştiren öğrencilerin gerekçelerinden örnekler: “Hayatları sonbahar 
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gibi hüzünlüdür.”, “Onların baharı üstlerine bomba yağana kadardı.”, “Kuru yapraklar gibi 
etrafa savruldular.”, “Sonbaharda yağmur yüklü bulutlar gibi soluk ve ağlamaya hazır bir ifade-
leri var.”, “Savaştan önce ilkbahar gibi olan yaşamları bir anda sonbahara döndü.”, “Yağmur 
damlaları gibi her yere döküldüler.”, “Sonbaharda bir gün hava güzel olur bir gün soğuk düzen-
sizdir ya onların hayatları da düzensizdir.”, “Yaşamla ölüm arasındaki gel-gitler.”, “Dağılma, 
ayrılma mevsimidir.”, “Sonbaharda hava değişkendir. Mültecilerin hayatı da değişken, bir iyi, 
bir kötü.”, “Ağaçtan düşen yapraklar gibi kendi vatanlarından birer birer koptular.”

“Bunlar daha iyi günleri, kışı henüz görmediler.”, “Vatanlarını savunmamanın cezasını ağır 
ödeyeceklerdir.”, “Sonbaharı yaşayan ağaçlardaki yapraklar gibi vatanlarını terk edip her yere 
savruldular.”, “Kendi vatanından uzakta olan insan için her mevsim artık sonbahardır.”, 
“Toplum tarafından çoğunlukla sevilmiyorlar.”, “Kış soğuğundan korkup yaz sıcağına sığınır 
ama ani ruh değişimi sonbaharı oluşturur.”, “Kalpleri donmuş, kimse onlara yardım etmey-
ince kalpleri buza dönmüş ve insanlardan nefret etmeye başlarlar.”, “Ülkemizde geçirecekleri 
son bahar olsun, savaş bitsin, ülkelerine dönsünler. ”

Mülteciyi yaz mevsimine benzeten öğrencilerin gerekçeleri incelendiğinde içlerinde iyi in-
sanların da olduğu, ön yargılı davranılmaması gerektiği vurgusunu yaptıkları görülmüştür. 
Mülteci kavramını yaz mevsimi ile özdeşleştiren öğrencilerin gerekçelerinden örnekler: 
“Bence çok sıcakkanlı insanlar.”, “Ten renkleri bana yazı hatırlatıyor.”, “Kavurucu çölde susuz 
kalmış gibidirler.”, “İçlerinde çok sıcakkanlı insanlarda var.”, “Kötü örneklere bakarak hepsini 
aynı kefeye koyamayız.”, “Her gün bir umutla geçeceğini hayal ederler.”, “Yaz sıcağının bun-
altması gibi onları her yerde görmekten sıkıldık artık gitsinler. ”

Mülteciyi ilkbahara benzeten öğrencilerin gerekçeleri incelendiğinde sabır ve ümit vur-
gusunun yapıldığı görülmüştür. Mülteci kavramını ilkbahar mevsimi ile özdeşleştiren 
öğrencilerin gerekçelerinden örnekler: “Sürekli yeniden açmak için uğraşıyorlar.”, “İlkbahar 
kötü günlerin bittiğini müjdeler, onlar için savaş bitince bahar başlayacak.”, “Türklerde bu 
vicdan olduktan sonra onlar için kış biter bahar gelir.”, “Kışın zorluğuna dayanamazsan, ça-
balamazsan baharı göremezsin.”, “Ne sıcak ne soğuk onlara olan hislerim gibi. , “Savaş biterse 
onlara da bahar gelir.”, “Karmaşık, bir yandan sıcak, bir bakarsın yağmur yağar soğuk olur.”,

Öğrencilerinin ‘Mülteci’ kavramı ile ilişkilendirdikleri şarkılar ve bazı öğren-
cilerin ilişkilendirmeye yönelik gerekçeleri Tablo 6’da sunulmuştur. 
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Tablo 6: Öğrencilerin Şarkı Olarak Mülteci Algıları

Şarkı f % Şarkı f %

1 Ben yoruldum hayat 19 9,31 26 Hoşgeldin 3 1,47

2 Hüzünlü bir şarkı 17 8,33 27 Gurbette ömrüm geçecek 3 1,47

3 Arabesk 16 7,84 28 Bizim hikaye 2 0,98

4 Git artık 9 4,41 29 Motorları maviliklere süreceğiz 2 0.98

5 Ağıt 9 4,41 30 Küçüğüm 2 0,98

6 Kışkış 8 3, 
92

31 Teröre lanet 2 0,98

7 Sen olsan bari 6 2,94 32 Yalnızlık senfonisi 2 0,98

8 Sebepsiz boşyere gitmeyecektin 6 2,94 33 Hoşçakal olacaklar sensiz olsun 2 0,98

9 Şimdi uzaklardasın 6 2,94 34 10. Yıl Marşı 2 0,98

10 Batsın bu dünya 6 2,94 35 Acıların çocuğuyum 2 0,98

11 Vazgeç gönül 5 2,45 36 Göç zamanı 2 0,98

12 Günah benim suç benim 5 2,45 37 Güvercin (Sezen Aksu) 2 0,98

13 Uzun ince bir yoldayım 5 2,45 38 Karadır şu bahtım kara 2 0,98

14 Burası huştur yolu yokuştur. 5 2,45 39 Güz gülleri gibiyiz 2 0,98

15 Penceresiz kaldım anne 4 1,96 40 Yolla (Tarkan) 1 0,49

16 Mesneviden ders aldım 4 1,96 41 Exo baby don’t cry 1 0,49

17 Blood sweet and tears 4 1,96 42 Let me love you 1 0,49

18 İsyan 4 1,96 43 Neyleyim sen yoksan eğer 1 0,49

19 Ölüme İnat (Hidra) 4 1,96 44 Allah’ım güç ver bana 1 0,49

20 Hayat bayram olsa 4 1,96 45 Yaşanmıyor 1 0,49

21 Ben de özledim ben de 4 1,96 46 Bize de bir gün kader güler 1 0,49

22 Bir başkadır benim 
memleketim

4 1,96 47 Sözsüz müzik 1 0,49

23 Göklerde kartal gibiydin 3 1,47 48 İşte gidiyorum bir şey demeden 1 0,49

24 Şehit tahtında Rabbe gülümser 3 1,47 49 Geri dön 1 0,49

25 Boynu bükükler garip yetimler 3 1,47 50 Hor görme şu garibi 1 0,49
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Öğrenciler tarafından mülteci kavramı ile özdeşleştiren şarkılar arasında en çok tekrar 
edilen şarkılar: Ben yoruldum hayat (19), Hüzünlü bir şarkı (17), Arabesk (16), Git artık 
(9), Ağıt (9), Kışkış (8) olmuştur.

Öğrenciler tarafından mülteci-şarkı özdeşleştirmelerine ilişkin gerekçeler incelendiğinde, 
duygusal ve tepkisel yaklaşımın ağırlık kazandığı görülmektedir. Bir yandan varlığından 
rahatsızlık duyulan, vatanlarını savunmadıkları düşüncesiyle suçlanan insanlar duygusu 
hissedilirken diğer taraftan mültecilerin yaşadıkları zor şartlar dolayısıyla acıma duygusunun 
ön plana çıktığı söylenebilir.

Bu karanlık bir gün aydınlığa erecek (Motorları maviliklere süreceğiz); ‘Ülkelerine dönece-
kler diye beklerken sürekli çoğalıyorlar.’, ‘Onların yüzünden kendi vatandaşımız iş bulamıyor.’, 
‘Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozuyorlar ve kendimizi güvende hissedemiyoruz.’ (Git artık); 
‘Kazanmak için çaba sarf etmeden ülkelerini bırakıp gidiyorlar.’, ‘Sonuna kadar savaşsalardı, 
kazanamasalar bile şerefleriyle ölürlerdi.’ (Sebepsiz boş yere gitmeyecektin);’Hem bedenleri hem 
de ruhları yorgundur. (Ben yoruldum hayat); ‘Yaşadıklarından ders almalılar.’, ‘Vatanımızın 
kıymetini anlamamızı sağlıyorlar.’ (Mesneviden ders aldım ); ‘Vatanlarını bırakıp kaçarak 
hata yaptılar şimdi de dönemiyorlar.’, ‘Herkes hata yapabilir.’ (Affet); Mutluluğu yakalama 
şansları çok düşük. ‘Yaşadıklarına insan yüreği dayanmıyor’ (Hüzünlü bir şarkı); Bir kan 
çukurundan ter içinde kaçtılar, şu anda gözyaşı döküyorlar’(Blood sweet and tears (Kan ter 
ve gözyaşı); ‘Evlerini bırakıp yollara düştüler.’ (Uzun ince bir yoldayım); ‘Mülteci çocukların 
ağlamaması için yardım etmeliyiz’ (Exo baby don’t cry); ‘Kalan çocuklar ölmeye mahkum, 
gelenler ise çok büyük acı ve sıkıntılar yaşıyor, daha çok küçükler’ (Küçüğüm); ‘Kaçmak ye-
rine vatanları uğruna savaşsalardı ya şehit ya gazi olurlardı’ (Şehit tahtında Rabbe gülüm-
ser);‘Umutsuzluk, soğuk, açlık gibi sorunlar yaşıyorlar.’, ‘Bu müziği genellikle kimse sevmez.’ 
(Arabesk); ‘Vatan elden gitti, son pişmanlık fayda vermez.’ (Günah benim suç benim); 
‘Ekonomi, güvenlik vb ülkeye zarar, hiçbir faydaları yok, gitsinler artık!’, ‘Dilencilik, hırsızlık 
yapanlar sınır dışı edilsin.’ (Kışkış); ‘Sözleri yoktur, her dinleyende farklı duygular uyandırır’ 
(Sözsüz müzik); ‘Onların yerinde biz de olabilirdik’ (Hor görme şu garibi); 2Büyük devletler 
sınır kapılarını onlara açmıyor’ (Batsın bu dünya); ‘Onlar ülkelerine dönse hem bizim için 
hem de onlar için bayram günü gibi sevinirdim’ (Hayat bayram olsa).
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Ah nerde bizdeki eski neşe Ölüme inat yazıyorum bu sayfa kalbe huduttur 
Bile bile daldık ateşe  En güzel hikayedeydik insanlığını unuttun  
Kimse tutmadı elimizden Tenimi kuruttun bu şehirde tek buluttun  
Her bela geldi peş peşe Üzülme bazen ölmek bile insan için umuttur! 

(Bizim Hikaye) (Ölüme İnat)

Tartışma ve Sonuç

Araştırmaya katılan 204 ortaokul öğrencisi kavramlar boyutunda toplam 50 adet metafor 
üretmişlerdir. Elde edilen bulgulara göre; en çok ifade edilen metaforların; kuş (%12,74), 
korkak (%7,35), sokak kedisi (%5,88), tiyatro oyunu (%5,39), yardıma muhtaç (%5,39), 
misafir (%3,43), yaprak (%3,43) olduğu görülmüştür. Üretilen metaforların olumsuz (tep-
kisel) veya duygusal yaklaşım içerdiği belirlenmiştir. Bu sonuç, Kara, Ö.T., Yiğit, A. ve 
Ağırman. F. (2016) tarafından yapılan araştırma sonuçları ile benzerlik göstermektedir. İl-
gili araştırmada Türkçe öğretmen adaylarının Suriyeli mültecilere yönelik oluşturdukları 
metaforların, Suriyeli mültecileri yerini, yurdunu kaybetmiş, yardıma muhtaç ve kısmen 
çevresine zararı olan, ayrıca yaşadıklarından da zarar görmüş olduğunu ifade eden olumsuz 
metaforlar olduğu ancak katılımcıların mültecileri Türkiye zarar veren kişiler olarak değil, 
daha çok zor durumda kalan, kimsesizliği ve yokluğu yaşayan insanlar olarak gördükleri 
sonucuna ulaşılmıştır.

Toplumsal kabulün sürdürülebilir olması, nefret ve düşmanlığa dönüşmemesi için toplumun 
hassasiyetlerini dikkate alacak, Suriyelilerin uyumunu sağlayacak çözümlerin üretilmes-
ine ihtiyaç bulunmaktadır. Sosyal uyum ve toplumsal kabul konusunda her iki toplumun 
beklentilerini dikkate alacak ve toplumsal kaygı yaratmayacak konuların başında eğitim 
konusunun geldiği görülmektedir (Tunç, 2015: 59). Bu doğrultuda öğrencilerin ve öğret-
menlerin mültecilere yönelik olumsuz algılarının sebepleri incelenerek olumluya dönüştürme 
yolları aranmalıdır.

Öğrenciler ‘Mülteci bir şarkı olsaydı ….. olurdu. Çünkü…..’ ifadesine verilen cevaplara 
göre öğrenciler mültecileri toplam 50 şarkı ile ilişkilendirdikleri belirlenmiştir. En çok if-
ade edilen şarkıların; Ben Yoruldum Hayat (%9,31), Hüzünlü Bir Şarkı (%8, 33), Ar-
abesk (%7,84), Ağıt (%4,41), Git Artık (%4,41), Kışkış (%3,92) olduğu görülmüştür. 
Şarkıların adın da anlaşılacağı üzere öğrenciler şarkı sözlerinden hareketle onlara ilişkin 
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duygu düşüncelerini ifade etmişlerdir. Şarkı tercihlerine göre bazı öğrencilerin mültecilere 
yönelik tepkisel bir yaklaşımla onları istenmeyen varlık, yük, vatan haini olarak gördükleri, 
bazı öğrencilerin ise duygusal ve empatik bir yaklaşımla bu tür olayların her milletin başına 
gelebileceği düşüncesiyle üzüntü ve acıma duygusu içinde bulundukları belirlenmiştir.

Türkiye’de yaşanan mülteci krizinin çözülmesi yolunda hukuki ve ekonomik adımlar atıl-
maktadır. Ancak bu tedbirlere ek olarak, birtakım sosyal tedbirlerin alınması da gündeme 
gelmelidir. Suriyelilerin Türkiye’ye ve Türk toplumuna entegrasyonu sağlanmalı, aynı za-
manda Türk halkının da Suriyelilere bakışı açısı iyileştirilmelidir (Uzun, 2015, 119).

Öğrencilerin ürettikleri metaforların ortak özellik ve gerekçelerinden hareketle oluşturu-
lan kategorilerden en çok metafor bulunan kategorinin duygusal yaklaşım kategorisi old-
uğu görülmektedir. Bu kategoride 73 öğrenci tarafından 17 metafor üretilmiştir. Kara, Ö. 
T., Yiğit, A., & Ağırman, F. (2016), tarafından Türkçe öğretmenliği bölümünde okuyan 
öğrenciler üzerinde yapılan araştırmada da “Kimsesiz ve Yardıma Muhtaç Olma” katego-
risi en çok vurgulanan kategori olmuştur. Konu ile ilgili diğer bir araştırmada da Erdoğan 
(2014), Türkiye’de genel bir algı olarak Suriyelilerin “zulümden kaçan”, “zor durumda olan 
insanlar” olarak tanımlanmakta olduğunu belirtmiştir.

Olgusal yaklaşım kategorisi 72 öğrencinin ürettiği 13 metafor ile oluşturulmuştur. Bu kat-
egoride mültecilere olumlu veya olumsuz bir pencereden değil de mevcut durumlarını be-
timleyerek durumu ortaya koyma biçiminde metaforlar ürettikleri yani onların farkında 
olduklarını dile getirdikleri belirlenmiştir.

Tepkisel yaklaşım kategorisinde 41 öğrenci 13 metafor üretmiştir. Bu kategoride öğrencil-
erin, daha çok vatan savunması konusunda korkak davranmaları, güvenlik sorunu oluştur-
maları, işsizliği arttırmaları, dilencilik yapmaları, ülkedeki kalma sürelerinin belirsiz ol-
ması gibi gerekçelerle olumsuz metaforlar oluşturdukları belirlenmiştir. Bu sonuç, Uzun 
ve Özcan (2017) tarafından yapılan çalışmanın sonuçları ile de örtüşmektedir. Çalış-
mada, sığınmacıların/mültecilerin kalabalık gruplar halinde göç etmeleri ve geçimlerini 
sağlamak amacıyla bir işte çalışamamaları/çalışmamaları sonucu kendilerinin, eşlerinin 
veya çocuklarının dilencilik yaptıkları veya yapmaya zorlandıkları gibi gerekçelere bağlı 
olarak “Suçlayıcı/ damgalayıcı” kategorisi en çok vurgulanan kategori olarak belirlenmiştir. 



EDEBİYAT ÖĞRETİMİNDE EDEBİ TÜRLER SORUNU: BİYOGRAFİ TÜRÜNÜN ÖĞRETİM SÜRECİYLE İLGİLİ BİR TARTIŞMA / THE ISSUE OF LITERARY GENRE IN LITERATURE TEACHING:A DISCUSSION ON TEACHING PROCESS OF ‘BIOGRAPHY’ 
Nazike Karagözoğlu

496

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE GÖRE “MÜLTECİ”
Nazike Karagözoğlu

Empatik yaklaşım kategorisinde 18 öğrencinin ürettiği 7 metafor yer almıştır. Bu kategoride 
öğrencilerin mültecilerin yerine kendilerini koyarak cevaplar verdikleri ve empatik bir yak-
laşımla mültecilerin durumunu yorumladıkları belirlenmiştir. Özellikle Kurtuluş ruhu vur-
gulanmış, mültecilerin birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri gerektiği vurgulanmıştır. 

Öğrencilerin ‘Mülteci bir mevsim olsaydı ….. olurdu. Çünkü…..’ ifadesinde verdikleri 
cevaplar incelendiğinde 96 frekansı ile en çok kış ve 75 frekansı ile sonbahar mevsimi ile 
mültecinin özdeşleştirildiği görülmüştür. Öğrencilerin ‘Mülteci bir renk olsaydı ….. olurdu. 
Çünkü…..’ ifadesinde verdikleri cevaplar incelendiğinde 121 frekansı ile en çok siyah rengi 
ile mülteciyi özdeşleştirdikleri görülmüştür. Siyah rengini, kırmızı (24) ve beyazın (20) 
takip ettiği belirlenmiştir. Mevsim ve renk metaforları oluşturulurken öğrencilerin genel-
likle tepkisel ve duygusal bir yaklaşım sergiledikleri belirlenmiştir. Bu doğrultuda, ilkokul 
sıralarından itibaren öğrencilerin çok kültürlü eğitim doğrultusunda yetiştirilmesinin so-
runların çözümünde temel teşkil edeceği söylenebilir. 

Ötekileştirmeyen, insanlara karşı olumlu tutum besleyen ve empati kurabilen bireylerin 
yetiştirilmesiyle ancak gelecekte ortaya çıkması muhtemel problemlerin önüne geçilebi-
lecektir (Topkaya ve Akdağ, 2016:782).

Araştırma sonuçlarından hareketle şu öneriler geliştirilmiştir:

• Mültecilere ilişkin olarak öğrencileri olumsuz metaforlara yönlendiren sebepler incele-
nerek bu doğrultuda önlemler alınmalıdır.

• Okullarda mülteci-toplum uyumu konusunda çeşitli etkinlikler ve eğitimler düzenlenerek 
öğrencilerin olumsuz algılarının olumluya dönüştürülmesi sağlanabilir.

• Mülteci öğrencilerin okulda gerçekleştirilen sosyal faaliyetlere katılımlarının artırılması 
yolu ile diğer öğrencilerle etkileşiminin sağlanması, öğrencilerin mültecilere yönelik al-
gılarını daha olumlu yönde geliştirecektir.

• Öğretim programlarındaki çok kültürlü eğitime ilişkin kazanımların arttırılması, 
toplumsal uyum ve toplumsal kabul konusunda kazanımların geliştirilmesi olumlu algıya 
katkı sağlayacaktır.

• Velilerin mültecilere bakış açısının öğrencileri de etkileyebileceği düşüncesinden hareke-
tle anne-babaların çok kültürlülük boyutunda eğitimler almaları sağlanabilir.
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• Öğretmenlerin, mülteci/sığınmacı öğrencilerle iletişim, kaynaştırma, öğrencilerin okula 
uyumu ve diğer öğrencilerle etkileşimi konularında eğitimler alması öğretmenler aracılığı 
ile öğrencilerin mülteci algısına olumlu etkiler sağlayabilir.

• Konu ile ilgili metafor çalışmaları toplumdaki diğer gruplara da (Esnaflar, resmi kurum 
çalışanları vb.) uygulanarak toplumsal algıya ilişkin veriler elde edilerek sonuçlar mültecil-
ere yönelik uygulamalarda kullanılabilir.

• Daha fazla katılımcı ile ve çeşitli bağımsız değişkenler (cinsiyet, yaş, sosyo-ekonomik du-
rum vb.) dahilinde mülteci algısını belirlemeye yönelik araştırmalar yapılabilir.
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Abstract

It is aimed to examine the evaluation of sailing coaches and sailing national team coaches’ behavior by 
sailing national team athletes. The research group was formed by a total of 12 athletes, four female and 
eight male in the age range of 15-17 participating in the Laser 4.7 National Team Candidate Camp 
held in Çeşme-İzmir between 6-10 May 2017. As a data collection tool, personal information form 
and “Evaluation Scale of Coaches’ Behavior for Sportsman” developed by Côté et al. (1999) and made 
the validity and reliability of Turkish adaptation by Yapar and İnce(2014) were used. Analysis of the 
obtained data was performed in SPSS 21 package program. Frequency distribution and Mann Whit-
ney U tests were used in the process of making these analyzes. As a result of the analysis of the data, there 
was no statistically significant difference(p>0,05) between subscales according to gender variable; there 
was a statistically significant difference(p<0,05) in the physical training and planning sub-dimension 
between the national team and the club coaches regardless of gender variable. No statistically significant 
difference was found in any other sub-dimensions.

Keywords: Sailing, coach behavior.
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Giriş

Yarışma ortamı sporcu, antrenör, hakem ve seyirci gibi diğer sosyal katılımcılardan oluş-
maktadır. Performansının gerçekleştirilmesi açısından bakıldığında bu ortamın sporcu ve 
antrenörle sınırlanması mümkündür. Bu durum sporcu ile antrenör arasındaki iletişimin 
önemine dikkat çekilmesi açısından yeterli bir durumdur. Sporcuların hedef performansları 
kadar antrenörlerinde ortaya çıkarabildikleri değerlerle değerlendirildiği bu durumda or-
tak hedeflerin oluşabilmesi ve birlikte gelişebilmek açısından da sporcu antrenör davranış 
örüntüsü dinamik ve pozitif bir yapılanmada olması gerektiği literatürce de sık sık altı 
çizilen bir durumdur.

Bununla birlikte, Mallet ve Côté (2006) antrenör niteliğin sadece başarı veya başarısızlık 
üzerinden belirlenmesinin etkili bir değerlendirme yöntemi olmadığını ve bu anlayışının 
yerini daha bütüncül yaklaşan bakış açılarına bırakmaya başladığını belirtmiştirler (Mal-
let ve Cote, 2006: 213-221). 

Farklı bakış açıları antrenör-sporcu ekseninde yeni bakış açıları ve çok yönlü değerlendir-
meler elbetteki gereklidir. Çünkü bireysel farklılıklar antrenman ve yarışma ortamı için 
aynı tür davranışların aynı tür tepkileri oluşturacağının garantisini taşımayabilir. Özellikle 
yarışma ortamının olası olumsuzluklarının tetikleyebileceği kaygı gibi kontrol altına alın-
ması gereken duygularda farklılaşma ve etkilenen motivasyonel durum birçok beklentiyi 
olumlu veya olumsuz etkileyebilir.

Özellikle genç sporculara yönelik çok daha hassasiyet taşıyan bu gibi durumların kontrol 
altına alınması, sporcuların pozitif yönlendirmelerle ve başarabileceğine inancının güçlenme-
sinin sağlanması gerekir. Özgüvenlerinin pekişme süreci ve yeteneklerine sarsılmaz inancın 
güçlendirilmesi bu yaş grubu sporcular açısından oldukça önemli olduğu bilinmektedir. 

Ayrıca bu yaş grubu sporcular için sağlıklı hedefler oluşturulması ve dinamik ilişkilerin gücü 
ile sağlıklı ortamın güçlendirilmesi gerekir. Bütün bunların düşünüldüğü ortamı şekillen-
direcek olan liderdir ve lider olarak antrenörün sporcularının kişisel özelliklerinin geliştiril-
mesi ve performansları için gerekli olan yaratıcı potansiyellerini antrenman ve yarışmalara 
taşıyabilmeleri için de önemli bir durumdur. 
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Yöntem

Bu araştırmanın verileri 6-10 Mayıs 2017 tarihleri arasında Çeşme-İzmir’de gerçekleştir-
ilen Laser 4.7 Milli Takım Aday Kampına katılan 15-17 yaş aralığında olan 4 kadın ve 8 
erkek olmak üzere toplam 12 sporcuya kişisel bilgi formu ve Côté, ve arkadaşları (1999) 
tarafından geliştirilen, Yapar ve İnce (2014:203-212) tarafından Türkçe uyarlamasının 
geçerlilik ve güvenirliği yapılarak Cronbahc Alfa katsayıları 0,79-0,87 arasında elde edilen 
“Sporcular İçin Antrenör Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği” uygulanarak elde edilmiştir. 

Elde edilen veriler SPSS 21.0 paket programında Frekans dağılımı ve Man Whitney U 
testleri ile analiz edilmiştir. 

Bulgular

Tablo 1: Araştırma Grubunun Demografik Yapısına İlişkin Frekans ve Yüzde Değerleri.

PARAMETRELER Gruplar N %

Cinsiyet
Kadın 4 33,3
Erkek 8 66,7

Yaş 15-17 12 100

Antrenman Yaşı
 5 - 6 yıl 5 41,6
8 - 9yıl 7 58,4

Eğitim Lise 12 100
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Tablo 2: Araştırma Grubunun Milli Takım Antrenörü Davranışlarını Değerlendirmesinin Cinsiyet 

Değişkenine Göre Man Whitney Test Sonuçları.

ALT BOYUTLAR CNS N ORT± SS Z p

Fiziksel Antrenman ve Planlama
Kadın 4 41,25±5,90

-,171 p=0,864>0,05
Erkek 8 41,25±5,28

Teknik Beceri
Kadın 4 44,75±11,17

-1,128 p=0,259>0,05
Erkek 8 51,75±4,62

Zihinsel Hazırlık
Kadın 4 25,50±5,50

-,857 p=0,486>0,05
Erkek 8 27,62±8,83

Hedef Belirleme
Kadın 4 26,25±13,40

-1,030 p=0,303>0,05
Erkek 8 34,62±8,68

Yarışma Stratejisi
Kadın 4 37,00±9,09

-1,297 p=0,195>0,05
Erkek 8 43,87±5,48

Olumlu Antrenör Davranışı
Kadın 4 35,50±5,19

-,858 p=0,391>0,05
Erkek 8 38,00±3,96

Olumsuz Antrenör Davranışı
Kadın 4 13,50±4,12

-,086 p=0,932>0,05
Erkek 8 14,87±5,27

Tablo 3: Araştırma Grubunun Kulüp Antrenör Davranışlarını Değerlendirmesinin Cinsiyet 

Değişkenine Göre Man Whitney Test Sonuçları.

ALT BOYUTLAR CNS N ORT± SS Z p

Fiziksel Antrenman ve Planlama
Kadın 4 30,00±13,61

-,085 p=0,932>0,05
Erkek 8 29,12±12,50

Teknik Beceri
Kadın 4 37,50±20,88

-,618 p=0,537>0,05
Erkek 8 44,12±18,98

Zihinsel Hazırlık
Kadın 4 22,50±11,15

-1,114 p=0,265>0,05
Erkek 8 28,75±6,01

Hedef Belirleme
Kadın 4 30,75±10,99

-,951 p=0,342>0,05
Erkek 8 36,12±7,19

Yarışma Stratejisi
Kadın 4 37,25±5,31

-1,028 p=0,304>0,05
Erkek 8 39,00±11,92

Olumlu Antrenör Davranışı
Kadın 4 34,50±9,67

-,086 p=0,932>0,05
Erkek 8 35,37±6,86

Olumsuz Antrenör Davranışı
Kadın 4 14,50±3,87

-,866 p=0,386>0,05
Erkek 8 17,62±5,04

YELKEN MİLLİ TAKIM SPORCULARININ MİLLİ TAKIM VE KULÜP ANTRENÖR 
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Tablo 2 ve 3’de görüldüğü gibi, araştırma grubunun milli takım ve kulüp antrenörü 
davranışlarını değerlendirmesinin cinsiyet değişkenine göre karşılaştırıldığında alt boyut-
larda istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır (p>0.05). 

Tablo 4: Araştırma Grubunun Antrenör Davranışlarını Değerlendirmesinin Milli Takım ve Kulüp 

Antrenörü Değişkenine Göre Man Whitney Test Sonuçları.

ALT BOYUTLAR GRUPLAR N ORT± SS Z p

Fiziksel Antrenman ve Planlama
Milli Takım 

12
41,25±5,22

-2,312 p=0,021<0,05*
Kulüp 29,41±12,25

Teknik Beceri
Milli Takım 

12
49,41±7,71

-,178 p=0,859>0,05
Kulüp 41,91±18,94

Zihinsel Hazırlık
Milli Takım 

12
26,91±7,68

-,087 p=0,931>0,05
Kulüp 26,66±8,15

Hedef Belirleme
Milli Takım 

12
31,83±10,67

-,697 p=0,486>0,05
Kulüp 34,33±8,54

Yarışma Stratejisi
Milli Takım 

12
41,58±7,29 

-,668 p=0,504>0,05
Kulüp 38,41±9,94

Olumlu Antrenör Davranışı
Milli Takım 

12
37,16±4,34

-,233 p=0,816>0,05
Kulüp 35,08±7,46

Olumsuz Antrenör Davranışı
Milli Takım 

12
14,41±4,77

-,845 p=0,398>0,05
Kulüp 16,58±4,75

*p<0,05

Tablo 4’de görüldüğü gibi, araştırma grubunun antrenör davranışlarını değerlendirmesinin 
milli takım ve kulüp antrenörüne göre karşılaştırıldığında fiziksel antrenman ve planlama 
alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). Diğer alt boyut-
larda istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır (p>0.05).

Tartışma

Araştırma grubunun yaş, antrenman yaşı ve eğitime yönelik demografik özelliklerine ilişkin 
sonuçlar homojen özellikler taşıdığı Tablo 1 değerlerinden anlaşılmaktadır.
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Tablo 2 ve 3’de de görüldüğü gibi sporcuların gerek milli takım ve gerekse kulüp antrenör 
davranışlarını değerlendirmelerine yönelik görüşlerini ifade eden ortalamalarda, erkekler 
lehine daha yüksek değerler elde edilmiş olmasına rağmen cinsiyet faktörüne göre istatis-
tik olarak anlamlı sonuç elde edilememiştir.

Her iki tablodaki değerlerin erkekler lehine daha yüksek ortalamalara sahip olmalarıyla il-
gili, grup homojenliği ve liderlik özellikleri olarak antrenörlerin bayan sporcularla ilişkil-
eri açısından olumsuz olmamakla birlikte erkeklere oranla daha sınırlı olabileceği görüşü 
neden teşkil etmiş olabilir. 

Bununla birlikte; teknik beceri, zihinsel hazırlık, hedef belirleme, yarışma stratejisi, olumlu 
antrenör davranışı ve olumsuz antrenör davranışı alt boyutlarda erkekler lehine ortalama-
ların daha yüksek olduğu görülmektedir. Özellikle erkeklerde kulüp antrenörleri için olum-
suz antrenör davranış ortalaması milli takım antrenörlerine oranla yüksektir. Bu sonuca 
ilişkin daha uzun süre birlikte çalışmalarına rağmen özellikle erkek sporcular milli takım 
antrenör davranışlarını daha düşük oranda olumsuz hissettiklerine ilişkin bir gösterge 
olarak değerlendirilebilir.

Liderlik ve antrenörlük alanında çalışmaların genel sonucu olarak “etkili antrenör” başarılı 
performans elde eden liderdir. Etkili antrenör, sporcuların birçok kişisel ve bireysel ihti-
yacına cevap vermeye hazır olmalıdır. Etkili bir antrenör, sporcularının kişisel beklentil-
erine cevap vermeye hazırlıklı olan ve antrenörlük becerilerini geliştirerek takımın per-
formansında fark yaratabileceğini ve kendi davranışlarının sporcuları üzerinde yaratacağı 
etkiyi bilebilen kişidir (Anshel, 2003). 

Chelladurai (1990)’a göre bir antrenör eğitim, destek ve ödüllendirme gibi davranışları ye-
rine getirerek sporcularıyla etkileşimde bulunur. Bir antrenörün eğitim ile ilgili davranışları, 
ağır ve yorucu antrenmanları kolaylaştırarak ve antrenmanların önemini vurgulayarak 
sporcunun performansını arttırma amacını, sporcusunun bir beceride veya teknikte usta-
laşmasını, belli bir branşın taktiklerinin öğrenilmesine katkıda bulunmasını, sporcusunun 
rollerine açıklık getirmesini, sporcusunun aktivitelerini yapılandırmasını ve koordine et-
mesini anlatır. Antrenörün destekleyici davranışları, O’nun sporcusuna sosyal destek sun-
masına hazır olmasını ifade eder. Ödüllendirici davranışlar ise antrenörün sporcusunun 
çabasını, gelişimini ve iyi performans göstermesini fark ederek övmesini ve ödüllendirme-
sini anlatır (Chelladurai, 1990: 34-45).

YELKEN MİLLİ TAKIM SPORCULARININ MİLLİ TAKIM VE KULÜP ANTRENÖR 
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Antrenörün adil olmaması, alay etmesi ve küçük düşürmesi kolektif yeterliğide etkilemiş 
olabilir. Antrenörler belli oyuncuları kayırdığında, hata yapanı herkesin içinde küçük 
düşürdüğünde veya azarladığında sporcular kendileri ile antrenör arasında adeta bir du-
var örüldüğünü ifade etmiştir. Yapılan ikili görüşme sonuçlarında antrenörün sporcu-
larıyla şakacı, rahat, motive edici konuşması, takım ruhuna önem veren ve sporcu odaklı 
teknikler uygulayan antrenörlerin takımlarınında olumlu etkilediği anlaşılmıştır (Turman, 
2003: 86-103).

Ayrıca kazanmak en iyi yapmak olarak algılandığı için, ego yönelimli hedeflerde başkal-
arına göre üstün olmak “en iyi” olmak olarak tanımlanmıştır (Bray, Balaguer ve Duda 
2004: 429-437). 

Antrenör, sporun ve sporcunun gelişiminde oldukça önemli bir role sahiptir. Sporcunun 
edindiği vasıfların çoğu antrenörün önemli rolü tarafından belirlenir. Antrenör ve spor-
cular arasındaki etkileşim her zaman performansı belirleyici bir unsur olarak görülmüştür 
(Serpa, 1999: 7-19). 

Literatürde de belirtildiği üzere antrenör sporcunun her yönüyle eğitimi ve gelişimi için 
önemlidir ve performansını gerçekleştirmek isteyen sporcular için her şeydir. Bu araştır-
mada görülmektedir ki ölçek alt boyutlarında sporcuların antrenörlerini değerlendirme-
lerinde milli takım antrenörleri yönünde daha yüksek ortalamalar elde edilmiştir. Fiziksel 
antrenman ve planlaması alt boyutunda elde edilen anlamlı sonuç üzerinde milli takım 
antrenörünün uygulamış olabileceği farklı, güncel ve ileri tekniklerin yanında kamp or-
tamının etkilerinin olabileceği düşünülebilir. Bunun yanında yapılan programın başarıya 
etkileri konusunda kurulmuş olabilecek iletişiminde etkilerinin olması muhtemeldir.

Cinsiyet gözetmeksizin her iki antrenörlüğün değerlendirildiği tablo 4’te fiziksel antren-
man ve planlama alt boyutunda 0,05 düzeyinde anlamlı farklılık bulunurken, diğer alt 
boyutlarda anlamlı sonuç bulunmamıştır.

Kazanmak ve en iyi olmak her spor branşında önemli olduğu kadar eskrim branşında da 
önemlidir. Eskrimcilerdeki kazanmak olgusu, sportif performans ve kolektif yeterlik ilişkis-
ini ortaya çıkartabilir Kolektif yeterlik, bir grubun, üyeleri üzerine yüklenmiş beklentiler 
ve başarıyı paylaşma yeterliğidir (Zaccaro ve diğerleri, 1995: 305-328). 
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Spor ortamının temel olarak antrenör, sporcu ve antrenman ortamındaki ilişkiler örüntüsünden 
meydana geldiğini ifade etmiştir. Bu örüntüler sosyal ve dinamik bir yapıya sahip old-
uğundan dolayı karmaşıktır ve anlaşılması özel bir çaba gerektirir (Mallett, 2007: 407–409).

Yine Zaccaro ve diğerlerine (1995: 305-328) göre, bu iki kavram bir spor takımının başarısı 
için son derece önemlidir. Çünkü bir takımın bir bütün olarak bir arada nasıl çalıştığını 
ve her bir grup üyesinin başarıya ne derece inandığını kolektif yeterlik gösterir. Dolayısıyla 
kolektif yeterlik ile sürece dayalı olarak beceri geliştirmedeki başarı etmenleri farklı, an-
cak birbirleriyle ilişkili olgular olarak incelenmektedir. Böylece kolektif yeterlik ve başarı, 
durumsal karşılaştırma etkeni olarak rol oynamakta ve eskrimcilerin hedef niteliklerini, 
birçok bakımdan belirleyebilmektedir (Toros ve Duvan, 33-41). 

Yarışma ortamı ve bu ortama ulaşılıncaya kadar olan süreçler sporcunun maksimum per-
formansının geliştirilmesi ve teknik yeterliliğinin en üst seviyeye çıkarıldığı süreçlerdir. 
Bu süreçte antrenör ve sporcuların gelişime ve hedeflere yönelimi ve bunların algılanması 
açısından önemlidir. 

Antrenörler, sporcularının performanslarını arttırmak ve daha verimli antrenmanlar yap-
malarını sağlamak için daha etkili geribildirimlerde bulunmak isterler. Antrenörden spor-
cuya yönelik iletişim eylemi bunun için uygun ortamı sağlayacak ve başlatacaktır. Bununla 
birlikte, iletişim sürecinde sporcunun antrenör tarafından verilen bu bilgileri sadece ant-
renörden alması değil aynı zamanda anlaması ve kabul etmesi de gerekir (Pehlivan, 2015). 

Sonuç

Fiziksel antrenman ve planlama kazandırma alt boyutunda çıkan anlamlı sonucun beklenenden 
farklı olduğunun belirtilmesinde yarar vardır. Çünkü sporcular daha uzun süreli antren-
manlarını kulüp antrenörleri ile yürütürler. Milli takım antrenörleri ile ise daha kısa süreli 
ve hedefe yönelik antrenmanlar yaparlar. Bu antrenmanların içeriği uluslararası yarışlara 
göre yıllık antrenman programı içerisinde planlanmaktadır, buna bağlı olarak milli takım 
kamplarına gelen sporculara yönelik planlanan antrenmanlar kulüplerin yıllık antrenman 
programlarına ve uygulamalarına göre farklılık gösterebilir. Bu sebeple elde edilen anlamlı 
sonuçlarda farklı antrenman yöntemleri, muhtemel yaratılmış olan olumlu iletişim ve milli 
takım aday kadrosu içerisinde elit seviyedeki sporcularla birlikte vakit geçirmenin etkiler-
inin de olabileceği düşünülmektedir. 

YELKEN MİLLİ TAKIM SPORCULARININ MİLLİ TAKIM VE KULÜP ANTRENÖR 
DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRMESİ
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Teknik beceri alt boyutunda ortalama değerde fark olmasına rağmen istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık bulunmamıştır. Teknik beceri alt boyutunda ortaya çıkan ortalama değer 
farkı, milli takım antrenörlerinin milli takımlar kamplarında sporcularla birebir ilgilene-
bilme imkanını daha fazla bulabilmesi, milli takımlarda antrene edilen sporcu sayısının 
kulüplerde antrene edilen sporcu sayısından daha az olmasından dolayı antrenmanların 
kalitesinin yükselmesi, milli takım antrenörlerinin sporculuk ve antrenörlük yaşantılarında 
kulüp antrenörlerine kıyasla ulusal ve uluslar arası müsabakalarda genellikle daha fazla 
deneyim sahibi olmasından kaynaklı olabilir. 
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