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RESEARCH ARTICLE 

Educational Sciences 
 

INTRODUCTION 

Αccording to legislation, the English language has been established in the shipping industry as Maritime English and, 

thereafter, teaching of the subject at marine academies,  colleges and universities worldwide follows the IMO 

(International Marine Organisation) model course. This model has set some standard guidelines for teaching and 

mastering the English language in order to comply with certain guidelines and regulations. Since the IMO codified 

English as the official language of seafarers, the importance of designing and implementing maritime English in 

Marine Academies has been of primary importance so that students become proficient in standardized Maritime 

English and acquire the necessary language competences. The IMO adopted since 2001 the SMCP (Standard Marine 

Communication Phrases) to standardize safety terms and phrases recommending the use of SMCP in preference to 

other wordings. These phrases provide essential safety-related communicative events in which spoken English is 

required so that officers encounter less difficulties in managing safety-related situations, performing navigational 

duties and organizing or supervising cargo operations.   

THE IMPORTANCE OF MARITIME ENGLISH IN THE SEAFARER’S PROFESSION   
The basic arguments that point out the importance of Maritime English in the seafarer’s profession can be 
summarized as follows: 

✓ The majority of maritime accidents are due to miscommunication among crew members 

Investigations into the human factor concerning accidents at sea have shown that one third of accidents happen 

mainly due to insufficient command of Maritime English. According to recent IMO statistics, 80% of accidents 

taking place at sea are caused by human error, with half due to poor communication. Regarding communication 

failure, Ryne and Koester (2005) state that “human communication error can be defined as human error which occurs 

as a result of a failure in communication, be it ship to ship, ship to shore or intra-ship”.      
Some of these errors are due to language comprehension difficulties that seafarers have in trying to understand a 

heavily-accented, non-native speaker of English communicating something in a panic. Indeed, these 

miscommunications are related to language and cultural barriers and, as Thiel (1996) states: “most marine accidents 
happen because of human errors that are due to inadequate language communication”.  

✓ Crew members belonging to different nationalities  

The shipping industry is not bound to a single country or region and, therefore, on a single vessel there are persons 

belonging to various nationalities. More than 86% of SOLAS Vessels are crewed with multilingual personnel who is 

frequently unable to communicate properly in English, risking and even causing damage to lives, property and the 

environment. According to research conducted by Shen & Zhao (2011), many ship owners complained about 

Chinese seafarers’ inadequate command of English and many Chinese shipping enterprises had difficulty in 
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Τhe Necessity of Maritime English for the Shipping Industry 

ABSTRACT 

The ability to communicate in a common language in the shipping industry is crucial in 

determining the successful communication among crew members of different nationalities. 

Indeed, the issue of seafarers’ training in Maritime English has been of great importance due to 

its effect on safety on board. The present paper raises some main issues to be addressed in the 

design and implementation of a Maritime English course. First, there will be an investigation 

of the basic arguments regarding the importance of studying Maritime English. Then there will 

be an analysis of the distinct features of this English for Specific Purposes (ESP) course in 

order to investigate, afterwards, students’ needs and expectations of a Maritime English course. 
The main skills that the research focuses on are reading comprehension ability, writing skill, 

oral communication skill and cultural competence development. It also explains the 

methodological approach the teacher should follow in order to improve students’ skills and 
competences in reading, writing, oral communication and the cultural aspect of language. 

Furthermore, the paper suggests the pedagogical approach to be adopted in the course, based 

on Humanistic Language Teaching principles such as cooperative learning, student-centered 

methodology and learner autonomy approach. 

Keywords: Distance Education, Pandemic, Middle School Students  
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communicating effectively with foreign shipping industries, producing misunderstandings among those working in 

the shipping industry.  However, ship owners and shipping companies often seem to overlook basic issues regarding 

their crew’s adequate training in Maritime English. It goes without saying that employing seamen from different 
nationalities demands improved standards of training on board ship concerning Maritime English.   

✓ Knowledge of Maritime English facilitates adequate preparation in case of emergencies  

Since an emergency on the vessel can arise anytime, it is absolutely important for a seaman to be prepared and 

respond accordingly. The steps that involve the seaman’s training in emergencies, the same apply in Maritime 

English. As a result, if seafarers are not trained adequately in dealing with emergencies in maritime English, they 

will not be able to respond in such situations and, therefore, they will result in further accidents, mishaps or even 

fatal accidents.  

✓ Command of Maritime English improves intercultural communication on board 

Fluency in English is not only important to emergency situations and for ship-shore communications on which the 

shipping industry has mainly focused. Fluency in English has far-reaching implications not only for the safe 

operation of the vessel but for the safe co-existence of disparate groups representing different cultures. The 

sociocultural aspect of shipboard interaction is significant to good morale which, in turn, interacts with the ship’s 
safe operation. More precisely, the seafarer sails in ships with multicultural crews whose cultural mix may vary from 

one voyage to the next and provided that the crew can talk to each other, their harmonical co-existence can work as 

well as single culture crews. The ability to communicate in a common language determines the success of a 

multicultural crew, regardless of the different cultural backgrounds members of the crew come from and also ensures 

the building of interpersonal relations in a ship which functions as a miniature society.   

For the above-mentioned arguments, the contribution of Maritime English as an integral part of seafarers’ training is 
indisputable. The questions that are raised in the present research concern a systematic approach of the learning 

process aiming to improve students’ command of Maritime English throughout their training and afterwards, as 
professionals in the shipping industry.    

TOWARD A SYSTEMATIC APPROACH OF MARITIME ENGLISH TEACHING 

Moving forward to course implementation this research will look at matters such as:  

✓ What are the distinct features of Maritime English as an ESP (English for Specific Purposes) course that should 

be considered in course design? 

✓ What are the students’ needs and skills that should be developed in a Maritime English course?  

✓ How can Maritime English be approached both by learners and teachers?  

✓ What are the components that need to be included in a Maritime English course?  

LANGUAGE FEATURES OF MARITIME ENGLISH   

Maritime English has an independent language system with its specialized vocabulary and grammar. The British 

linguist, Firth J. R. (1951) used the term Maritime English as a label for a strictly reduced linguistic system applied 

for marine activities. In fact, Maritime English is part of English for Specific Purposes (ESP) and as such it focuses 

on learners’ immediate needs, it is based on authentic materials and activities, developing a process-oriented syllabi 

with students’ active participation (Brunton, 2009). Since Maritime English is very important not only for students of 

marine academies but for all professionals working in the shipping industry and marine nations as well, the main 

question that is raised regards the linguistic features of Maritime English that differentiate this EAP course from 

other EAP courses.  As far as the writing conventions of Maritime English are concerned, there are certain elements 

that characterize written communication that could be summarized as follows: Firstly, communication, both oral and 

written, must be polite, concise and clear. Shen and Zhao (2011) refer to “7C” in written marine communication 
which are: “courtesy, consideration, completeness, conciseness, clarity, correctness and concreteness”. More 
precisely, courtesy is the key-element in written communication which means that the vocabulary selected should be 

polite words and expressions showing respect to the addressee. In addition, clarity is very important to avoid 

misunderstandings and misinterpretations that could be devastating. Also, sentences should have simple but concise 

structure so that speakers express exactly their intentions. Moreover, unnecessary repetitions should be avoided and 

speakers should try to express themselves in few words so that receivers read their correspondence and are willing to 

answer. Another important principle concerning the structure of written communication is to avoid lengthy 

sentences, on the contrary, sentences should be short and to the point. Indeed, the content needs to be syntactically 

correct and double-checked before it is sent to the receiver.    
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TOWARD A METHODOLOGICAL APPROACH OF TEACHING MARITIME ENGLISH  

DEFINING STUDENTS’ NEEDS IN A MARITIME ENGLISH COURSE 

Another main question that should be considered before designing a Maritime English course concerns students’ 
needs and expectations of their training in Maritime English. According to Hutchinson and Waters (1987), the term 

“needs” refers to learners’ “preferred way of learning, techniques and materials, whereas, Robinson (1991) defines 

“needs” as “the language skills learners need to acquire in order to function effectively in the target language”.  
Learners’ needs of Maritime English courses have to be specified taking into consideration both national and 

international demands of maritime industry.   Kourieos (2015) summarizes marine students’ skills as follows: 
students must be able to read and understand classroom material and take notes, interact with their teacher and peer 

students orally, express themselves accurately in writing, listen to class lectures and use the standard marine 

communication phrases.  

Among the most important skills that need to be developed is the reading comprehension skill in order to be able to 

understand effectively articles, reports, instructions, manuals and other written material.  Also, they need to develop 

their vocabulary and learn special terminology and phrases, extract the basic ideas of a text and complete reading 

comprehension tasks in the classroom.  

Another important skill is their oral communication ability in order to communicate with multilingual crews whose 

mother tongue varies one from another.  They also need to communicate with port authorities, use English for inter 

and intra-ship communication, for ship to shore and shore to ship communication. Furthermore, students have to 

improve their oral proficiency in English in order to be able to provide instructions to passengers in case of 

emergencies.    

In addition, students have to improve their writing skills to write reports, answer to emails and messages 

appropriately. As professionals in the marine industry, they have to respond to both formal and informal mails, 

interact with colleagues and clients and prepare written presentations in professional meetings. More importantly, 

they have to take and deliver messages via VHF (very high frequency) radio.  

PEDAGOGICAL APPROACHES  

In designing a Maritime English course, marine institutions need to respect the standards that are agreed upon by 

IMO member countries so that they are in accordance with the aims and specifications posed by the IMO 

requirements. Course designers also need to determine the learning strategies that instructors can use in order to 

achieve the expected learning outcomes.  

In our attempt to define “strategies” we quote Oxford’s words (1990): “strategies are specific actions taken by the 
learners to make learning easier, faster, more enjoyable, more self-directed, more effective and more transferrable to 

new situations”. She suggests the following three types of strategies for effective learning: cognitive, metacognitive 
and socio-affective strategies that could be described as follows: cognitive knowledge regards solving new problems 

by using their prior knowledge, postcognitive strategy concerns time organization, self-monitoring and self-

assessment and, finally, socio-affective strategy concerns emotions control, positive attitude toward learning and 

motivation.    

Also, the most well-known approaches that were affected by the fields of psychology, cultural studies and 

communication studies are Humanistic Language Teaching and the Communicative Approach. More precisely, the 

Humanistic Approach considers the student as an active agent who can contribute to improving his own competence 

and performance, and not as an object who receives passively the teacher’s knowledge. It stresses the importance of 
emotional issues to learning outcomes and as significant factors affecting the quality of student performance. The 

Communicative Approach explores the communicative function of language and the importance of concepts such as 

“meaning” and “pragmatics” in order to communicate effectively in a given situation. Cooperative Learning is 

another approach affected by humanistic teaching principles, stressing the importance of team work in the learning 

activity where each member of a team contributes towards achieving the best collective performance. The specific 

approach aims at reducing student learning pressure, improving students’ social and communicative skills and 
bridging linguistic and cultural diversity among participants in the learning environment. Its overall aim is to make 

students feel responsible both for the process and the end product. Furthermore, Social Constructivism should be 

adopted that views learning as a social act that contributes to knowledge acquisition based on students’ previous 
knowledge, personal experiences and motives that students bring into the classroom.  Learner autonomy is a key-

word and the notion of student’s “learning how to learn” acquires primary importance than getting passive 
knowledge from teachers.  The general idea of the approaches mentioned here could be summarized as follows:  the 

aim of the teaching and learning process is to encourage communication among students in a motivating learning 

environment so that they are able to acquire linguistic, encyclopedic and professional competence.       
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Gonzàles-Davies (2004: 17) also refers to certain points in designing learning activities that could be taken into 

account in designing classroom activities for Maritime English:  

✓ need to respect individual learner styles and teacher styles  

✓ an interaction and communication among all the participants in the learning process  

✓ the acceptance of students’ diversity and their perception of their role as autonomous learners 

✓ the perception of the teacher’s role as guide, counsellor, informer and evaluator   

✓ an acceptance of the relevance of recent research on emotional intelligence to learning outcomes   

✓ learning through negotiation in a classroom environment viewed as a combination of a hands-on workshop and a 

discussion forum  

✓ the frequent use of a ludic angle that can contribute to relaxation, to undoing creative blockage and to group 

binding 

LEARNING TECHNIQUES AND ACTIVITIES   

Improving students’ reading comprehension ability is one of the core activities in a Maritime Course and absolutely 

necessary for students’ professional development. Comprehending English texts is a complex activity that requires 
strategic skills on the students’ part based on certain steps to follow. Block and Duffy (2008: 25) describe the 

comprehension process as such: “Comprehension is a strategic process; that is, good readers proactively search for 
meaning as they read, using text cues and their background knowledge in combination to generate predictions, to 

monitor those predictions, to re-predict when necessary, and generally to construct a representation of the author’s 
meaning”.        
Vocabulary of Maritime English includes special terms that have to be learned in order to avoid any 

misunderstandings. It is worth mentioning Romanova’s special taxonomy of maritime English vocabulary in three 
categories: core vocabulary used in general language, semitechnical vocabulary used in general language applied 

also in scientific discussion and, finally, technical vocabulary that is used in the maritime and engineering area. The 

use of SMCP (Standard Marine Communication Phrases) is of primary importance in developing reading 

comprehension skills and be familiarized with standardized language for navigational purposes meet the 

communication requirements of the maritime profession. They can also enrich their vocabulary by reading extra texts 

and material outside the classroom such as maritime newspapers. Through the skimming (reading quickly in order to 

understand the main ideas of the text) and scanning (reading quickly in order to extract specific information) 

techniques can practice their reading comprehension ability. Other exercises that could be designed for this purpose 

are: filling in gaps with vocabulary within the text, finding synonyms from the text, completing gaps with 

appropriate standard communication phrase, matching the two halves of sentences reading the text and filling in the 

missing phrases, answering comprehension questions, matching to make collocations, marking sentences as true or 

false, completing tables with derivatives, matching terms with their definitions, matching verbs with appropriate 

nouns to make collocations. To conclude, vocabulary has to be learnt in such a way that is linked directly to students’ 
professional needs. Romanova (2011) stresses the importance of teaching maritime vocabulary through learning 

activities that correspond to their professional needs in the shipping industry based on students’ language level.     
Developing students’ writing skills is extremely important in Maritime English teaching since except for VHF 
communication, emails are widely used in maritime communication. Students should learn about certain 

requirements and features that written communication must meet in order to avoid misunderstandings and other 

serious consequences. Some of the learning activities that would help students develop their writing ability are: 

putting titles in emails and other types of written correspondence, distinguishing between formal and informal 

expressions in written texts material, practice by writing emails on various subjects, filling in documents related to 

their profession, incident report writing, pre-departure checklists writing, completing log books etc.  

Another important students’ skill that should be developed is their speaking capacity since improving their 
communicative competence can be characterized as the “building block” in their education that ensures safe working 
conditions at sea. Communicative competence is a key-word that refers to their ability to understand and use 

language appropriately both in school and social environments.  Authentic material directly linked to their 

professional environment would motivate students and strongly encourage them to participate actively in the learning 

process. The students as well as the graduates have to understand and practice the principles of politeness and 

formality in their oral communication. Also, lectures are the least preferred means of instruction, whereas, classroom 

discussion is rated highest by the students. 

Intercultural competence development should be part of the learning process in Maritime English teaching. 

Intercultural competence is students’ ability to communicate successfully with people from other countries and 

sensitivity development toward cultural differences. Therefore, students must have excellent command of English 
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together with sociocultural awareness in order to be able to communicate appropriately with multicultural crews. It 

has been suggested by Leon (1999) that the cultural dimension of language be integrated in English language 

teaching since many errors in oral communication are due not only to grammatical gaps but also to cultural 

differences among speakers.  Seminars on the cultural aspect of language and its effect on appropriate 

communication would help students develop cultural awareness and be more sensitive to communication gaps that 

are due to cultural differences.  English texts on the subject of sociocultural diversities and their different 

interpretations would help students both improve their command in English and cultivate their cultural competence. 

Furthermore, discussions on matters related to cultural differences would sensitize students on this important aspect 

of their profession and would help them respect cultural and social norms of different nations.       

CONCLUSIONS 

The importance of teaching Maritime English is indisputable in the marine profession and, generally, in the shipping 

industry. What is stressed in the present article is the necessity for a student-centered approach that would focus on 

students’ needs and expectations aiming to improve their skills in this type of English for Specific Purposes course as 
a mandatory component of their training.  

 The development of oral competence as well as cultural awareness is among the most important skills to be instilled 

to maritime students. Additionally, their reading comprehension ability and their command of special vocabulary 

used in the shipping industry constitutes another significant aim of the learning process. Also, the development of 

writing skills should be stressed in the framework of students’ training in Maritime English.   
The courses need to be designed not only for academic purposes but, mostly, for professional needs since Harding 

(2007: 7) mentions that: “markets are on the lookout for employees with professional skills”. Authentic material such 
as documentaries, online news and journal articles would motivate students and help them realize the interconnection 

between their training and the professional world. Similarly, text material selection should be related to the latest 

maritime advancements and regulations and be presented with illustrative material that would make the learning 

activity more interesting and closer to their interests.     

The approaches that should be adopted emerge from the Humanistic Language Teaching model according to which 

the aim of the teaching process is to encourage communication in an encouraging environment where the student is 

seen as an active participant and not as a passive agent of knowledge transmitted by the teacher. Also, the concept of 

synergy is a key-word in the suggested approach where every member of the team contributes to the best collective 

performance, encouraging cultural and language diversity. In this framework, the teacher’s role is that of the 
facilitator and guide in the learning process, providing motives and encouraging students in their learning difficulties. 

Collaboration between subject specialists, students and professionals is also required.            

Crews of different nationalities that speak different languages work on board vessels, consequently, problems in 

verbal communication may arise that are likely to be a danger to the vessel, the people working there and the 

environment, as well. Seafarers need a standard language to communicate and, therefore, their training in Maritime 

English acquires a distinct importance to their career as professionals.  To this context, systematic attempts should be 

made in order to design and implement Maritime English courses that would meet the international standards set by 

those involved in the shipping industry aiming to ensure, most of all, safety at sea.  
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INTRODUCTION 

Future employment is expected to change with the spread of Industry 4.0 technologies (Ginevra et al., 2018). The 

world of work is becoming increasingly unstable ad volatile (Direnzo & Greenhaus, 2011). Individual’s career is 
becoming more frequent periods of career transition and uncertainty (Strauss et al., 2012). This change influences 

individuals' perspectives on their careers (Sullivan & Baruch, 2009). Today, the instability in business and working 

conditions and the decrease in job security cause individuals to have negative expectations for the future (Ginevra et 

al., 2020; Nota et al., 2015). 

The current job market is nonlinear, protean, and kaleidoscopic (Savickas et al., 2009). Individuals are required to be 

able to seize most of opportunities, have personal initiative, and be willing to take risks (Ginevra et al., 2018; 

Greenhaus et al., 2010). In today's working world full of uncertainties, individuals have had to be more active and 

self-directed than before. Therefore, today's working world considers it important for individuals to have proactive 

career behaviors (Fay & Kamps, 2006). 
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“Visions About Future: Hope, Optimism, and Pessimism” as 
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Üniversite Öğrencilerinin Proaktif Kariyer Davranışının Yordayıcısı Olarak Gelecek 
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ABSTRACT 

Current conditions in the labor market stimulate the individual to have a negative view of the 

future. The current working world requires individuals to be more active in their careers today. 

The aim of the study was to examine the relationship between university students' proactive 

career behavior and their visions about future (hope, optimism, and pessimism). The 

participants consist of university students in Turkiye. Participants are 435 university students 

(207 female, 228 male). The age of the participants is between 17-27. The Visions About 

Future Scale and The Career Engagement Scale were used to collect the data. Pearson 

Correlation Analysis and path analysis based on Structural Equation Modeling were used in the 

analyzes. As a result of the analysis, a positive relationship was obtained between visions about 

future consisting of hope, optimism, and pessimism and proactive career behaviors. In 

addition, visions about future positively predicted proactive career behavior. Visions about 

future account for about 30 percent of the variance in proactive career behavior. The obtained 

result supported that strengthening the visions about future of university students will increase 

their proactive career behavior. The findings were discussed in the light of the relevant 

literature and some suggestions were presented to researchers and practitioners. 

Keywords: Visions about future, Proactive career behavior, Hope, Optimism, Pessimism 

ÖZET 

Bu araştırma, ortaokul öğrencilerinin pandemi dönemi uzaktan eğitim süreci hakkındaki İşgücü 
piyasasındaki mevcut koşullar, bireyi geleceğe dair olumsuz bir görüşe sahip olmaya teşvik 
etmektedir. Mevcut çalışma dünyası, bireylerin bugün kariyerlerinde daha aktif olmalarını 
gerektirmektedir. Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin proaktif kariyer davranışları 
ile gelecekle ilgili vizyonları (umut, iyimserlik ve karamsarlık) arasındaki ilişkiyi incelemektir. 
Çalışma grubu, Türkiye'de bir devlet üniversitesinde öğrenim gören üniversite öğrencilerinden 
oluşmaktadır. Katılımcılar 435 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır (207 kadın, 228 erkek). 
Katılımcıların yaşları 17-27 arasındadır. Verilerin elde edilmesinde Gelecek Vizyonları Ölçeği 
ve Kariyer Adanmışlık Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde Pearson Korelasyon Analizi 
ve Yapısal Eşitlik Modellemesine dayalı yol analizi kullanılmıştır. Analiz sonucunda umut, 
iyimserlik ve karamsarlıktan oluşan gelecek vizyonları ile proaktif kariyer davranışları arasında 
pozitif yönde bir ilişki elde edilmiştir. Ayrıca gelecek vizyonları, proaktif kariyer davranışını 
pozitif olarak yordamıştır. Gelecek vizyonları proaktif kariyer davranışlarına ait varyansın 
yaklaşık yüzde 30’unu açıklamıştır. Elde edilen sonuç, üniversite öğrencilerinin gelecekle 
vizyonlarının güçlendirilmesinin proaktif kariyer davranışlarını artıracağını desteklemektedir. 
Bulgular ilgili literatür ışığında tartışılmış, araştırmacı ve uygulayıcılara birtakım öneriler 
sunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Gelecek vizyonları, Proaktif kariyer davranışı, Umut, İyimserlik, 
Kötümserlik 
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Proactive Career Behavior 

Hirschi et al. (2014) define proactive career behavior as “the degree to which somebody is proactively developing 
his/her career as expressed by diverse career behaviors”. In the definition of Chan (2017), proactive career behavior 
is defined as “the degree to which individuals are proactively engaged in a range of overt and self-directed career 

behaviors to enhance successful career development”. When the definitions are examined, it is seen that proactive 

career behavior is self-directed career behavior consisting of diverse behaviors. The individual uses proactive career 

behaviors in career development and preparation. These behaviors are career planning, skill development, career 

exploration, networking, career consultation, or career initiative (Guan et al., 2017; Hirschi & Freund, 2014; Strauss 

et al., 2012). 

Proactive career behavior enables individuals to navigate more successfully against various career challenges and 

risks (Jackson & Tomlinson, 2019). It is one of the important behavioral patterns that facilitates students' transition to 

the job role (Claes & Ruiz-Quintanilla, 1998). It is a variable that strengthens the career development of individuals 

and therefore is important for a successful career (Herrmann et al., 2015; Verbruggen et al., 2007). 

Visions About Future 

Recent studies in career development, positive psychology, and organizational behavior has demonstrated that 

visions about future are critical resources related to individual’s life. Visions about future reflect the individual's 

general well-being regarding real-life situations (Ginevra et al., 2017). It has the characteristics of a structure 

consisting of hope, optimism, and pessimism. The first evaluation of visions about future was made by Bryant and 

Cvengros (2004). They argued that hope, optimism, and pessimism are distinct but related constructs, with 

unidimensional and global dimensions. Hope, optimism and pessimism are sometimes used interchangeably. 

However, each concept has a different set of features (Akca et al, 2018). Strong visions about future (high level hope, 

and optimism and low level of pessimism) shows positive orientation towards to future (Korkmaz & Doganulku, 

2022). 

Hope is core construct in the positive psychology and an important psychological resource for career development 

(Hirschi, 2014). When the definitions of hope are examined, it is seen that it is an emotional and/or cognitive 

structure (Averill et al., 1990; Scioli et al., 2011; Snyder, 2000; Staats, 1989; Sun & Shek, 2012). In the definition 

stating that hope includes an emotional structure, it is stated that it is a future-oriented concept that affects thought 

and behavior, and continues the action (Scioli et al., 2011). In another definition, which states that hope includes the 

cognitive structure, it is defined as a concept that reflects the motivation of individuals and the capacity of 

individuals to strive for their goals (Snyder, 2000). 

Optimism is related to the individual's future planning (Ginevra et al., 2017). Optimism is defined as reflecting an 

individual's tendency that good things will happen (Scheier & Carver, 1985). In another definition, it is explained as 

people's interpretations of themselves in the face of success and failure (Seligman, 1990). Akca et al. (2018) stated 

that optimism indicates a thought that generally includes positive expectations about a situation or the future. 

Optimistic individuals are future-oriented and more likely to design their life (Ginevra et al., 2020). The high level of 

optimism pushes the individual to expect more and as a result, causes the individual to strive more (Ginevra et al., 

2017). When the literature is examined, it is seen that optimism and pessimism are handled together. At the other end 

of optimism is pessimism. The positive side of this bipolar structure reflects optimism and the negative side reflects 

pessimism (Carver & Scheier, 2013; Segerstrom et al., 2011). Pessimism is associated with negative career outcomes 

(Ginevra et al., 2020). 

The Relationship between Proactive Career Behavior and Visions About Future 

Hope, optimism, and pessimism are associated with individuals' career variables (Ginevra et al., 2020). It is known 

that university students who are more optimistic are more interested in their education and career plans (Rottinghaus 

et al., 2005). Optimism plays a facilitating role in positive development, improve adaptive behaviors, and educational 

and professional future design (Ginevra et al., 2020). It is stated that high level of optimism may be associated with 

positive career life (Akca et al., 2018). Higher optimistic university students are more engaged in their career 

planning (Rottinghaus et al., 2005). Individuals who are pessimistic about the future have little motivation for 

exploratory activities. Therefore, these individuals are more passive in their behavior (Bryant & Cvengros, 2004). 

Pessimism can prevent individuals' proactive behaviors because it is related to individuals' indecision about their 

careers (Braunstein-Bercovitz et al., 2012). Hope is linked with positive career-related variables (Amundson et al., 

2013). In the literature, it is suggested that hope promotes proactive career behaviors in vocational pursuits and 

career management (Hirschi, 2014). Hope, by its nature, is a variable that provides support for proactive career 

behaviors (Lopes & Cunha, 2008). 

Visions about future are a useful variable in individuals' careers. Strong visions about future are positively related to 

the behavior of individuals (Ginevra et al., 2017). It is stated that strong visions about future of individuals will be 

related to their positive career life (Akca et al., 2018). It is stated that in cases where individuals' visions about future 
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are weak, it may be difficult to realize behaviors that can be considered proactive career behaviors such as career 

planning, career choices, and positive outcome work transitions (Ginevra et al., 2017; Niles et al., 2011). It is stated 

that the relationship between future visions and career variables can be discussed (Ginevra et al., 2020). In the light 

of this literature, it can be said that visions about future consisting of hope, optimism, and pessimism will be related 

to proactive career behaviors. 

The Present Study 

University years are important in terms of being one of the important starting stages of students' careers (Sharf, 

2016). School to work transition period is critical for newcomers (usually university graduates) to labor market. This 

period is beginning of one’s career and the first career transition (Zhang et al., 2022). Proactive career behaviors 
contribute to successful school to work transition (De Vos et al., 2009). Proactive career behaviors are seen as an 

important behavioral pattern in university students who are in career transition (Thomas et al., 2010). This current 

study is important in terms of providing information on developing proactive career behaviors that university 

students who will be employed in the near future can use in their transition to an uncertain career environment. 

The youth population (15-24 years) in Turkey constitutes approximately 15% of the total population of 

approximately 85 million (Turkish Statistical Institute TURKSTAT, 2022a). About 64% of this youth population are 

university students (The Council of Higher Educaiton CoHE, 2022). According to the latest official statistical data in 

Turkiye, there is an increase in youth unemployment. With the last increase, unemployment among the youth 

population covering the 15-24 age group has been calculated as 21.9%. In addition, when we look at the employment 

of the workforce over the age of 15, unemployment is 10.2% according to the latest data (TURKSTAT, 2022b). At 

the same time, according to the latest statistical data from the European Union (EU), youth unemployment is 15.1% 

(Eurostat, 2022). Youth people seem to be more likely to face unemployment, both in the EU and in Turkiye which 

is a European country. For this reasons, it can be said that university students, who constitute a significant part of the 

population in Turkey, may need proactive career behaviors that will support their participation in the workforce more 

than other individuals in the process of joining the workforce. 

It is stated that there is a need to examine the relationship between proactive career behaviors and cognitive and 

emotional resources of the individual (Korkmaz et al., 2020). It is emphasized that there are still many questions 

about how to make proactive career behavior more active (Peng et al., 2021). Therefore, the antecedents of proactive 

career behavior require further studies. Therefore, the aim of this research is to reveal the relationship between 

proactive career behaviors and visions about future. For this purpose, an answer to the question "Do visions about 

future (hope, optimism, and pessimism) significantly predict higher levels of proactive career behavior?" was sought 

in the current study. 

METHOD 

The current study was carried out in the relational design. This design reveals the effects of independent variable 

(predictor) on the dependent variable (predicted) (Fraenkel et al., 2012). In the current study, the visions about future 

are the predictive variable. In addition, proactive career behavior is the predicted variable. 

Participants 

The participants of the study are university students in Turkiye. 207 (%47.6) of the participants are female and 228 

(%52.4) of them are male (N = 435). Ages of the participants vary between 17-27 (Mean = 21.09, SD = 1.67). The 

distribution of the participants according to the classes is as follows: 61 participants (14.02%) are in the 1st year, 82 

participants (18.85%) are in the 2nd year, 118 participants (27.13%) are in the 3rd year, and 174 participants (40%) are 

in the 4th year. In addition, the socioeconomic levels perceived by the participants are as follows: 57 participants 

(13.10%) are low, 343 participants (78.85%) are moderate, 35 participants (8.05%) are high. 

Measures 

Visions About Future 

The Visions About Future Scale (VAFS) was used to measure individuals' visions about future (hope, optimism, and 

pessimism). The VAFS was developed by Ginevra et al. (2017) and was adapted into Turkish by Akca et al. (2018) 

for high school students. The scale is three-dimensional (18 items) and measures hope, optimism, and pessimism in 

individuals' career structures. VAFS has a 5-point Likert type (1: ‘It does not describe me at all’ to 5: ‘It describes 
me very well’). Increasing scores in VAFS indicate that individuals have a positive view of the future. 

The current study was carried out on university students in Turkiye. Therefore, the construct validity of the scale was 

re-examined with confirmatory factor analysis (CFA). The fit indices obtained regarding the structure of the scale as 
a result of the second order CFA are as follows: ꭓ2 = 419.785, df = 132, ꭓ2/df = 3.18, p < .001; GFI = .903; CFI = 

.914, RMSEA = .07 (LO = .06, HI = .08). Item factor loads in the scale ranged from .51 to .79. The Cronbach Alpha 

obtained from the current study on the scale values are as follows: the total score is .76, optimism is .84, hope is .87, 
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and pessimism is .79. It can be said that the validity and reliability values of VAFS obtained from the current study 

are at acceptable levels for university students. 

Proactive Career Behavior 

The Career Engagement Scale (CES) was used to measure the proactive career behaviors of participants. The CES 

was developed by Hirschi et al. (2014) and was adapted into Turkish by Korkmaz et al. (2020). The scale consists of 

one dimension and nine items. CES has a 5-point Likert type (1: ‘Almost never’ to 5: ‘Very often’). Higher scores in 
CES reflect that individuals engage in more proactive career behaviors. The Cronbach Alpha obtained from the 

current study on the scale value is .86. 

Procedure and Ethics 

The data were collected with the paper-pencil method in the classroom. Data collection took approximately 10 

minutes. All participants participated in the study voluntarily. Informed consent was obtained before data collection. 

All procedures in the current study were conducted in accordance with the ethical standards of the 1975 Helsinki 

Declaration. 

Data Analysis 

Before the analysis, the normality of the data was examined. For normality, the skewness and kurtosis values were 

examined. The fact that skewness and kurtosis values are between ±1.5 means the data is distributed normally 

(Tabachnick & Fidell, 2013). When the values of the data are examined, it is seen that normality is achieved (Table 

1). Pearson Correlation Analysis was performed to determine the relationships between the variables of the study. 

Structural Equation Modeling-based path analysis was performed to reveal the predictor of independent variables on 

dependent variables. The evaluation of the structural model was based on the criteria of χ2 being significant, χ2/df < 

3, GFI>.90, CFI>.90, RMSEA<.10 (Marcoulides & Schumacher, 2001; Meydan & Sesen, 2015; Tabachnick & 

Fidell, 2013). IBM SPSS Statistics Version 25 and IBM SPSS Amos 24.0.0 were used in the analysis of the data. 

FINDINGS 

The descriptive statistics and correlations of the variables of the study are given in Table 1. 

Table 1. Descriptive statistics and correlation values of variables 

Variables 1. 2. 3. 4. 5. Mean SD Skewness Kurtosis 

1. Hope .87     24.97 5.12 -.20 -.46 

2. Optimism .62 .84    19.82 4.75 -.23 -.17 

3. Pessimism -.38 -.39 .79   8.91 3.75 .94 .02 

4. VAF .85 .85 -.68 .76  65.87 11.04 -.32 -.39 

5. PCB .45 .35 -.18 .42 .86 29.96 6.06 -.02 .01 

Note1: N = 435. 

Note2: All correlation values are significant at the p<.001 level. 

Note3: Diagonals show the Cronbach Alpha values. 

As seen in Table 1, there is a positive and significant relationship between proactive career behavior and visions 

about future total scores (r = .42, p < .001). In addition, there is a positive and significant relationship between 

proactive career behavior and optimism (r = .35, p < .001) and hope (r = .45, p < .001). On the other hand, there is a 

negative and significant relationship between proactive career behavior and pessimism (r = -.38, p < .001). 

The results of the path analysis performed using the maximum likelihood method in order to reveal the effect of the 

independent variable (the visions about future) on the dependent variable (proactive career behavior) are given in 

Figure 1. 
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Figure 1: The Model of Path Analysis 

Note. ***p<.001.  

The model fit indices values obtained for the path analysis based on Structural Equation Modeling are as follows: ꭓ2 
= 169.944, df = 49, ꭓ2/df = 3.47, p < .001; GFI = .936; CFI = .940, RMSEA = .08 (LO = .06, HI = .09). When the fit 

indices are examined, it is seen that the fit values of the model are above acceptable levels. In the model, visions 

about future consisting of hope, optimism, and pessimism were found to positive predictor of proactive career 

behavior as shown in Figure 1 (B = .084, S.E. = .01, C. R. = 8.42, p < .001). The visions about future account for 

30% of proactive career behavior (R2 = .30, p < .001).  

DISCUSSION 

The current study examined the university student’s visions about future predicting the proactive career behavior by 

using path analysis. The results showed that visions about future (hope, optimism and pessimism) predicted proactive 

career behavior. This finding has indicated that individuals with a higher level of visions about future are more likely 

to actively exhibit proactive career behavior. The results of the current study emphasize that university students need 

to have and further strengthen visions about future including hope, optimism, and pessimism. 

The main finding of the current study is that visions about future predicted proactive career behavior. In the 

literature, positive orientation toward future is relevant to coping with the current career contexts (Santilli et al., 

2017). When the studies are examined, it is seen that the studies that directly examine the relationships between 

visions about future and career outcomes are limited. Doganulku (2022) examined the mediating role of visions 

about future in his study with university students. In this study, a positive relationship was obtained between visions 

about future and proactive career behaviors. Similarly, Doganulku and Guneslice (2022) examined the moderating 

role of career decision regret in the relationship between visions about future and proactive career behaviors. In this 

study, a positive relationship was obtained between university students' visions about future and proactive career 

behaviors. In their study, Bolukbasi & Kirdok (2019) examined the mediating role of future orientations consisting 

of hope and optimism in the relationship between career adaptability and life satisfaction of high school students. 

The study showed that future orientation has a full mediating role in the relationship between career adaptability and 

life satisfaction. In addition, in the study of Santilli et al. (2017), it was found that hope and optimism have a partial 

mediating role between career adaptability and life satisfaction. Korkmaz & Cenkseven-Onder (2019) examined the 

mediating role of hope in the relationship between high school students' life goals and career adaptability. According 

to the findings, hope has a partial mediating role in this relationship. Hirschi et al. (2015) found that hope is related 

to career exploration in university students. Buyukgoze-Kavas (2014) found a positive relationship between career 

adaptability and hope, and optimism in her study. When the literature is examined, it is seen that optimism and hope 

are associated with proactive career behavior such as career planning (Patton et al., 2004) and career exploration 

(Hirschi et al., 2015). Hirschi’s (2014) study in university students indicated that hope is an important resource that 

motivates students to proactively engage in shaping their careers. The relevant literature supports the main finding of 

the current study. 

Hope is an important concept that is used before and after problems arise and is used in solving problems (Atik & 

Kemer, 2009). Therefore, it can be said that hope is related to proactive career behaviors in terms of problem-solving 

structure. On the other hand, hope is an important source for the individual to take action (Hirschi, 2014). It has 

features that determine the capacity of the effort that individuals will make (Snyder, 2000). With this, hope has 

future-oriented features that perpetuate the actions of the individual (Scioli et al., 2011). Umut contains a support for 

proactive behaviors in its structure (Lopes & Cunha, 2008). Therefore, it can be said that hope is a concept that 

determines the capacity of proactive career behaviors to be displayed, affects, and maintains these behaviors. The 

finding from the study advocates that hope is an important potential psychological resource that determines how 
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much proactive career behavior individuals can display and how much of these behaviors can be activated and 

sustained. 

Optimism is known as a concept related to important concepts in the career development of the individual, as well as 

many individual variables (Maruta et al., 2000). Patton et al. (2004) revealed in their study that optimism predicts 

career planning and career exploration, which reflects proactive career behaviors. Optimism pushes the individual to 

expect more about their future, and as a result, it causes the individual to try harder (Ginevra et al., 2017). Therefore, 

optimism, due to its nature, can push individuals to have excessive expectations about their careers. On the other 

hand, pessimism can reduce or eliminate the individual's future expectations. As a result, individuals with high 

optimism and low pessimism may try harder to achieve their career prospects. The finding obtained from the study 

advocates that optimism and pessimism can predict proactive career behaviors by meeting the career expectations of 

the individual. 

Proactive behaviors include behaviors that are controlled by the individual and include future-oriented actions 

(Parker et al., 2006). Future orientation was positively associated with career exploration and career planning 

(Janeiro & Marques, 2010; Schacter et al., 2008). Therefore, the reason why proactive career behaviors are predicted 

by visions about future may be due to the future-oriented nature of proactive career behaviors. 

Individuals with high hope, and optimism and low levels of pessimism (i.e., poor future visions) are capable of 

actively constructing their career life, participating in working life, and coping with career developmental tasks 

(Ginevra et al., 2020; Savickas & Porfeli, 2012). It is stated that hope, optimism and pessimism are future-oriented 

positive belief that enables the individual to pursue their own personal goals and desires (Sun & Shek, 2012). 

Therefore, it can be said that future-oriented positive beliefs in the structure of visions about future are supporting the 

increase of proactive career behaviors. 

Strong visions about future positively support the problems faced by individuals (Maruta et al., 2000). Higher levels 

of hope and optimism support individuals to cope with stressful situations (Li & Wu, 2011). Therefore, the results of 

the study show that the visions about future of individuals can be an important positive resource that supports 

proactive career behaviors that they use to cope with the problems they encounter in their careers. In conclusion, in 

this current study, it was found that the bipolar structure consisting of optimism, and pessimism and hope together 

unidimensionally strongly predicted the general degree of proactive career behaviors consisting of different career 

behaviors of individuals. This result showed that hope, optimism, and pessimism together can be the trigger and 

maintainer of an individual's proactive career behaviors. 

Limitations and Recommendations 

The current study has some limitations. The study was carried out in cross-sectional design. In future studies, real 

cause-effect relationships can be revealed by using experimental or longitudinal designs. In addition, studies to be 

carried out will contribute to increasing the validity of the findings. In the experimental study to be done, a psycho-

educational intervention consisting of future visions can be applied to individuals. The effect of the intervention 

based on the developed visions about future on proactive career behaviors can be tested. Findings from the research 

emphasize the importance of preventive career studies. It is very important for university students to include visions 

about future in preventive career interventions. Thus, students may be more inclined to use proactive career 

behaviors in the challenging labor market. According to the findings obtained from the research, it can be said that 

strengthening the visions about future of individuals will increase their proactive career behaviors. Therefore, studies 

can be conducted to regulate and improve the levels of hope, optimism, and pessimism in order for university 

students to be more effective and self-directed in their careers. These studies can be carried out by the departments of 

universities that offer career psychological counseling services. In future studies, the moderating and mediating roles 

of other variables (e. g., life goals, career goal feedbacks, self-efficacy, career beliefs, career distress) can be 

examined in order to reveal the relationship between visions about future and proactive career behaviors in more 

depth. 
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GİRİŞ 

Dünya zaman zaman doğal ya da insan eliyle birçok felaket yaşamış, insanlar felaketten ders çıkarmış, bu felaketlere 
karşı önlemler geliştirerek varlıklarını devam ettirebilmişlerdir. Başka bir deyişle insanlar yaşadığı felaketlerden 
daha bilgili ve güçlü çıkmayı bilmiştir. Ancak bazı teknolojiler zaman içerisinde felaketlere davetiye çıkarmış. 
Örneğin, ulaşım teknolojilerinin gelişmesi ve bunun getirisi olan küreselleşme sayesinde dünya vatandaşlığı kavramı 
gelişmiş ve dünyadaki tüm insan hareketliliği son dönemde yaşanan ve Covid’19 olarak adlandırılan virüsün tüm 
insanları tehdit eden bir pandemi olmasına yol açmıştır (WHO, 2020a). 
Dünya sağlık örgütü tarafından coronavirüs hastalığı olarak adlandırılan Covid’19, ilk kez 2019 yılının aralık ayında 
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmış ve kısa sürede tüm dünya ülkelerini etkisi altına almıştır (Zhou et al., 2020). 
Ortaya çıkan pandemi süreci ile tüm dünya ülkeleri Covid’19 virüsü ile mücadele etmeye ve bazı tedbirler almaya 
başlamışlardır. Tüm ülkeler bu tedbirlerden en önemlisi olan sosyal mesafe uygulamasına geçerek virüsün yayılma 

hızını engellemeye çalışmışlardır. Bu kapsamda da dünya genelinde 102 ülkede okullar kapatılmış ve 900 milyon 
öğrenci okuldan uzak kalmıştır (OECD, 2020a). 

 
1 Müdür Yardımcısı., MEB, Balıkesir, Türkiye 

Ortaokul Öğrencilerinin Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Süreci 
Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi 
Views of Secondary School Students on the Pandemic Period Distance Education 

Process 

ÖZET 

Bu araştırma, ortaokul öğrencilerinin pandemi dönemi uzaktan eğitim süreci hakkındaki 
görüşlerinin belirlenmesi amacıyla ortaokul öğrencilerinin görüşleri alınarak 
gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın çalışma grubunu Balıkesir ilinde Covid’19 pandemisi 
dolayısıyla eğitim-öğretime uzaktan eğitim yoluyla devam eden 22 kız, 20 erkek olmak üzere 
toplam 42 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma türlerinden görüşme 
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada yer alan çalışma grubu rastgele örnekleme yöntemiyle 
oluşturulmuştur. Araştırma verileri araştırmacı tarafından hazırlanan “Ortaokul Öğrencilerinin 
Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Süreci Hakkındaki Görüşleri” konulu yarı yapılandırılmış 
görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada toplanan veriler içerik analizi yöntemi 
kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmada öğrencilerin pandemi dönemi uzaktan eğitim 
sürecinde EBA ve Zoom yazılımlarını çoklukla kullandıkları, her öğrencinin evinde en azından 
bir teknolojik cihaz (bilgisayar, tablet ve telefon) olduğu ve derslerini buralardan takip ettikleri 

sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde internet bağlantı sorunları 
ve donanım eksikliği sorunları yaşadığı, eğitim süreçlerine ilişkin kaygı içerisinde oldukları 
gözlemlenmiştir. Araştırmada öğrenciler uzaktan eğitim sürecinden memnun olmadıklarını ve 
pandemi sonrası dönemde uzaktan eğitimin devam etmemesi gerektiğine yönelik görüş 
belirtmişlerdir. 
Anahtar Kelimeler:  Uzaktan Eğitim, Pandemi, Ortaokul Öğrencileri 

ABSTRACT 

This research was carried out by taking the opinions of middle school students in order to 

determine the opinions of secondary school students about the pandemic period distance 

education process. The working group of this research consists of 42 secondary school 

students, including 22 girls and 20 boys, who continued their education through distance 

education due to the Covid'19 pandemic. In the research, the method of interviewing 

qualitative research types was used. The study group in the study was created by random 

sampling method. The research data were collected using the semi-structured interview form 

on "The Views of Secondary School Students on the Pandemic Period Distance Education 

Process" prepared by the researcher. The data collected in the research were analyzed using the 

content analysis method. In the study, it was concluded that the students used EBA and Zoom 

software in the distance education process of the pandemic period, that each student had at 

least one technological device (computer, tablet and phone) in their home and that they 

followed their lessons from there. In addition, it has been observed that students have internet 

connection problems and lack of equipment during the distance education process and are 

concerned about their education processes. In the study, the students stated that they are not 

satisfied with the distance education process and that distance education should not continue in 

the post-pandemic period. 

Keywords: Distance Education, Pandemic, Middle School Students  
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Yüz yüze yapılan eğitime ara verilmesi ve eğitimin uzaktan eğitim yoluyla yapılması başlangıçta tüm eğitimcileri ve 
öğrencileri umutsuzluğa düşürmüştür. Bunun en önemli sebeplerinden biri okulların eşitliği sağlayıcı ve öğrenme 
eksikliklerinin telafi edici olmasıdır. 

Covid’19 salgın döneminde eğitimde yaşanan olumsuz durumlar değerlendirildiğinde, önde gelen sorunların 
öğrenme kaybı, okulu bırakma oranlarının artması ve beslenme olarak ortaya çıktığı görülmektedir (Saavedra, 2020). 
Süreç içerisindeki en büyük sorunlardan bir tanesi de dezavantajlı grupta bulunan öğrencilerin uzaktan eğitime 
erişememe durumudur. Bu sorunu biraz olsun azaltmak için ülkemizde gerek Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
gerekse yerel yönetimler tarafından öğrenciler için çeşitli çalışmalar yapılmış ve yapılmaktadır. 

Pandemi döneminde yaşananlara eğitim açısından bakıldığından fırsat olarak değerlendirilecek konular da dikkat 
çekmektedir. Eğitim sistemini yeniden düzenlemek; pandeminin ilk zamanlarında çevrimiçi olan daha sonra da 
karma (çevrimiçi ve yüz yüze) olarak devam eden öğrenme yaklaşımlarının daha fazla kullanılması; öğretmen ve 

okulların toplumdaki önemlerinin fark edilmesi; kaliteli öğretim ve öğrenme materyallerinin daha yaygın 
kullanılması ve öğretmenler arası iş birliği ve anlayışın artması olarak sıralayabiliriz (Winthrop, 2020). 

Yaşanan gelişmelere bağlı olarak ülkemizde Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden dersler 
uzaktan işlenmeye başlanmıştır. Ayrıca süreç içerisinde EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise kanalları yayınlarına 
başlamış ve uzaktan eğitim sürecinde dezavantajlı grupların (internet, bilgisayar, tablet ve telefonu olmayan 

öğrenciler) eğitim-öğretime uzak kalmaları engellenmeye çalışılmıştır. 

Covid’19 

Covid’19, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra kısa sürede tüm dünyaya yayılan ve şiddetli pnömoniye 
sebep olan bir virüstür (Huang et al., 2020; She et al., 2020). 2019 yılının sonlarında ortaya çıkan Covid’19, Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 itibariyle 114 ülkede toplamda 118 bin insanda görülmesi ve 4 bin 291 
insanın yaşamını yitirmesine neden olmasıyla pandemi olarak ilan edildi (WHO, 2020). 

 
Görsel 1: Covid’19 Pandemisinin Küresel Etkisi 
Kaynak: WHO, 2020b 

Covid’19’un Avrupa’da ilk tanımlı vakaları 24 Ocak’ta Fransa’da, 27 Ocak’ta Almanya, 29 Ocak’ta Finlandiya’da 
ve 31 Ocak’ta İtalya’da bildirildi. Bu tarihlerden itibaren, Avrupa’da tespit edilen vakaların sayısı, özellikle İspanya, 
İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere ve Türkiye’de hızla arttı (Karadağ ve Yücel, 2020). 
Tablo 1: Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu 

2021 Yılı Günlük Vaka 
Sayısı 

Günlük Hasta 
Sayısı 

Günlük Test Sayısı Günlük Vefat 
Sayısı 

Günlük İyileşen 
Sayısı 

30 Nisan 31.811 2.673 265.287 394 68.183 

29 Nisan 37.674 2.715 278.108 339 43.253 

28 Nisan 40.444 2.728 283.261 341 45.198 

27 Nisan 43.301 2.703 282.192 346 45.592 

26 Nisan 37.312 2.726 268.893 353 48.027 

25 Niisan 38.553 2.801 260.280 347 51.236 

24 Nisan 40.596 2.905 281.183 339 52.297 

23 Nisan 49.438 3.089 302.091 343 60.176 

22 Nisan 54.791 3.128 312.109 354 65.593 

21 Nisan 61.967 2.932 318.839 362 52.213 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı, 2021 

 



Academic Social Resources Journal                                                                               Open Access Refereed & Indexed & Journal 
 

1625                           ASR journal  Year 2023, Vol:8, Issue:45 (JANUARY)                          

Uzaktan Eğitim 

Geçmişi 1800’lü yıllara kadar giden uzaktan eğitim, ilk olarak 1840’lı yıllarda mektupla öğretimle başlamıştır 
(Moore ve Kearsley, 2005). Geçmişten günümüze kadar olan süreçte yaşanan teknolojik gelişmelere bağlı olarak 
uzaktan eğitim kendini yenilemiş ve literatüre bakıldığında birçok farklı kavramı olduğu görülmüştür. 
Uzaktan eğitim, bireysel öğrenmenin temel amaç, teknolojinin ise temel araç olduğu, bir eğitim kurumuna bağlı 
olarak gerçekleştirilen planlı müfredatın var olduğu, öğretmen ve öğrencinin fiziksel olarak ayrı ancak etkileşim 
olarak iki yönlü bir etkileşimin yaşandığı bir süreçtir (Desmond, 1996). 
Uzaktan eğitim, farklı ortamlarda bulunan öğrenci ve öğretmenlerin, öğrenme- öğretme faaliyetlerini, iletişim 
teknolojileri ve posta hizmetleri ile gerçekleştirdikleri bir eğitim sistemi modelidir (İşman, 2008). 
Türkiye’de uzaktan eğitimin kavramsal olarak ilk tartışılması ve uzaktan eğitim üzerine ilk önerilerin geliştirilmesi 
1923-1955 yılları arasına denk gelmektedir (Bozkurt, 2017). Düşünce olarak uzaktan eğitim 1930’lu yıllarda ortaya 
çıksa bile Türkiye’de 1954 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma 
Enstitüsü tarafınca banka çalışanlarının mektupla eğitim-öğretimi için yapılan uygulama ilk somut örnektir 
(Tekinarslan ve Güner, 2018). 
Uzaktan eğitim; daha yüksek kaliteli elektronik iletişim araçlarının (Stacey, 2002), farklı etkileşim yöntemleri ve 
öğrenme formlarının kullanılması (Quan-Haase, 2005), öğrencilere bireysel çalışma fırsatları sunması gibi 
özelliklerinden dolayı geleneksel öğrenmeden farklılaşmaktadır (Thoms ve Eryılmaz, 2014). Bu nedenle eğitimde 
öğrenenlere daha iyi öğrenme fırsatı sunmak (Hall ve Knox, 2009), eğitim kalitesini artırmak (Shih, Munoz ve 
Sanchez, 2006) ve maliyetleri düşürmek amacıyla kullanılmaktadır (İşman, 2008) Varol; uzaktan eğitimin yeni 
iletişim teknolojileriyle bütünleşmesinin etkileşim imkânı doğuracağını ifade etmektedir. Tek yönlü eğitim akışının 
uzaktan eğitim uygulamalarıyla sona ereceğini belirtmektedir (Varol, 2002). 
Uzaktan eğitim Türkiye açısında da büyük önem arz etmektedir. Öğrenci sayısının fazla olması sınıflardaki verimi 
düşürdüğünden uzaktan eğitim bireysel gelişim açısından daha faydalı sonuçlar verebilmekte aynı zamanda aktarılan 
bilgiyi görsel-işitsel örneklerle pekiştirebilmektedir. İnternet tabanlı uzaktan eğitimin yeni medya araçlarından 
faydalanması, bilgisayar alt yapısını kullanması bilgiye ulaşımda kolaylık sağlamış, her yaştan her kesimin eğitim 
alma arzusunu olumlu bir şekilde etkilemiştir. Türkiye’de köklü bir geçmişe sahip olan uzaktan eğitim hizmetleri 
bireysel başarının artışını sağlamış, bağımsız çalışmaların daha kaliteli bir şekilde hazırlanmasına temel teşkil 
etmiştir (Kınık, 2014). 

Covid’19 Pandemisi ve Uzaktan Eğitim 

Covid-19 pandemisi, en başta sağlık hizmetlei ve sonrasında ekonominin parçalarını oluşturan bütün sektörleri 
derinden etkilemiştir. Eğitim de bahsi geçen ani etkiden payını almıştır. Bu bağlamda dünya, bir eğitim krizine 
girmiş ve eğitime yönelik sorunlar sağlık hizmetleri dışında en hızlı şekilde çözüm getirilmesi gereken konular haline 
gelmiştir. Yaşanan küresel krizin etkisini tüm paydaşlar için en hızlı şekilde, öğrenciler açısından ise en etkin bicide 

atlatabilmek için ülkeler farklı uygulamalara geçmiştir. İnsanların sosyal mesafeyi korumaları ve dolayısıyla kendi 
sağlıklarını hızlı bulaşma riski olan virüse karşı güvence altına alabilmeleri adına öğrencilerin geleneksel şekilde bir 
arada öğrenim görmeleri yerine teknoloji destekli uzaktan eğitim ile ders almaları, ilk, orta ve yükseköğretimin 
tamamında aynı anda hayata geçirilmiştir. Bu geçiş istek veya tercih değil bir zorunluluk olarak addedilebilir (Telli 
ve Aydın, 2021). 
Ülkemizde 11 Mart 2020 tarihinde ilk vakanın görülmesinin hemen ardından Millî Eğitim Bakanlığı, Koronavirüse 
karşı alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapmıştır (MEB, 2020). Açıklamada Millî Eğitim Bakanlığı olarak uzaktan 
eğitim sürecine yönelik hazırlıkların yapılmaya başlandığını ve en kısa sürede uzaktan eğitime geçiş yapılacağından 
bahsedilmiştir. Uzaktan eğitimin ne kadar süreceği konusunda, sürecin seyrine göre hareket edileceği belirtilmiştir. 

Bu süreçte, önemli bulaşma zincirlerini kırarak toplumda bulaşıcı hastalıkların yayılmasını azaltmak amacıyla eğitim 
kurumlarının kapatılması üzerine yapılan öneriler dikkate alınmıştır (Wheeler, Erhart, ve Jehn, 2010; Kawano ve 
Kekehashi, 2015; De Luca, 2018). Bu kapsamda, Covid’19 pandemisinin yayılmasını azaltmak amacıyla pek çok 

ülkede okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarının geçici süre ile kapatılmasına karar verilmiştir. Ülkemizde 
görülen ilk Covid’19 olgusunun 11 Mart 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanması ile okullar ve eğitim 
kurumları 16 Mart itibariyle geçici süre ile kapatılmıştır (YÖK, 2020a). Okulların kapatılmasının ardından uzaktan 
eğitime geçilerek eğitim-öğretim faaliyetleri online olarak devam etmeye başlamıştır. 

Yaşanan bu süreçte Millî Eğitim Bakanlığı haftalık ders programlarında değişiklikler yaparak, Eğitim Bilişim Ağı 
(EBA) ile internet üzerinden ve TRT ile televizyondan telafi eğitimi başlatacağını duyurmuştur (MEB, 2020). 
Türkiye’de 20 milyonu aşkın öğrenci ve bir milyondan fazla öğretmen uzaktan eğitime geçiş yapmıştır. Yaşana 
sürece bağlı olarak yeterince bilgi sahibi olmadığımız ve alışkanlıklarımıza uzak olan uzaktan eğitim yoluyla 
eğitimin devam etmesi sağlanmaya çalışılmıştır. 
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Bu araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmaktadır? 

a. Ortaokul öğrencileri pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde hangi uzaktan eğitim yazılımlarını kullanarak 
canlı derslere katılım sağlamaktadır? 

b. Ortaokul öğrencileri pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde hangi elektronik cihazlar kullanmaktadır? 

c. Ortaokul öğrencilerinin pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde yaşadıkları zorluklar nelerdir? 

d. Ortaokul öğrencilerinin pandemi dönemi uzaktan eğitim süreci hakkındaki düşünceleri nelerdir? 

e. Covid’19 pandemisi sonrasında uzaktan eğitim süreci devam etmeli midir? 

Araştırmanın amacı tüm Dünya’yı etkisi altına alan Covid’19 pandemisi döneminde eğitim-öğretim faaliyetlerinin 
yüz yüze devam edememesinden kaynaklı olarak okuldan uzak kalan ve eğitim hayatlarına uzaktan eğitimle devam 
eden öğrencilerin uzaktan eğitim sürecine yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. 

Ülkemizde ilk Covid’19 vakası 11 Mart 2020 tarihinde açıklanmış ve 15 Mart 2020 tarihinde ilk ölüm 
gerçekleşmiştir. Covid’19 virüsünün çok hızlı yayılmasına bağlı olarak 16 Mart 2020 tarihinde okullar ilk kez virüs 
dolayısıyla tatil edilmeye başlanmıştır. Yaşanan gelişmelere bağlı olarak öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinden 
uzak kalmamaları için uzaktan eğitime geçilmiş eğitim-öğretim faaliyetlerine online olarak devam edilmeye 
başlanmıştır. Bu aşamada uzaktan eğitim sürecine ilişkin öğrenci görüşleri de büyük önem kazanmıştır. 

Pandemi dönemi uzaktan eğitime yönelik görüşlerin araştırıldığı çalışma sayısı fazla olmasına rağmen, ortaokul 
öğrencileri ile ilgili çalışmaların çok sınırlı sayıda olması bu araştırmanın yapılmasında belirleyici etken olmuştur. 

Araştırmaya katılım sağlayan öğrencilerin kendilerine online olarak gönderilen görüşme sorularına baskı altında 
kalmadan içtenlikle cevap verdikleri varsayılmaktadır. 
Araştırma, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Balıkesir ilinde uzaktan eğitim-öğretimine devam eden 42 ortaokul 

öğrencisinin görüşleri ile sınırlandırılmıştır. 

Araştırma, ortaokul öğrencilerine uygulanan veri toplama aracı ile sınırlıdır. 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 
Bu araştırma ortaokul öğrencilerinin pandemi dönemi uzaktan eğitim süreci hakkındaki görüşlerini belirlemeyi 
amaçlayan nitel bir çalışmadır. Nitel araştırma, bir problemin çözümüne ilişkin gözlem, görüşme ve doküman analizi 
gibi nitel veri toplama yöntemleri kullanarak daha önceden bilinen veya fark edilmemiş problemlerin algılanmasına, 
probleme ilişkin doğal olguların gerçekçi bir şekilde ele alınmasına yönelik öznel-yorumlayıcı bir süreci ifade 
etmektedir (Seale, 1999). 

Evren ve Örneklem 

Evren, araştırılmakta olan konuyu oluşturan elemanların tümünü kapsayan yapıdır (Arık, 1992). Karasar’a göre 
evren, araştırma sonuçlarının genellenmek istendiği elemanlar bütünüdür. Bu bütün ortak özellikleri olan, canlı ve 
cansız her türlü elemanı içerebilir. Çoklu elemanlardan oluşan bütünler için kullanılan evren terimi, tekli elemanlar 

için “örnek olay”, küçük çokluklar için de “araştırma grubu” deyimi kullanılır (Karasar, 1998). 
Bu çalışmanın evrenini Balıkesir ilinde Covid-19 pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde eğitim-öğretim 
faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam eden ortaokul (5., 6., 7. ve 8. sınıf) öğrencileri oluşturmaktadır. 
Örneklem, evreni temsil etmek üzere çeşitli tekniklerle evren elamanlarından seçilen ve üzerinde inceleme yapılan 
gruptur (Maxwell, 1996). 

Çalışmanın örneklemini Balıkesir ilinde pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecine devam eden 42 öğrenci 
oluşturmaktadır. 

Veri Toplama Araçları 
Araştırmada nitel araştırma türlerinden görüşme yöntemi kullanılacaktır. Nitel araştırmalarda en çok kullanılan veri 
toplama arası görüşmedir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Görüşme, araştırılan konunun bütün boyutlarını kapsayan, 
daha çok açık uçlu soruların sorulduğu ve detaylı cevapların alınmasına imkân veren, yüz yüze, birebir görüşülerek 
bilgi toplanmasına imkân veren bir veri toplama tekniğidir. Karşıdaki kişinin duygu, bilgi, tecrübe ve gözlemlerine 
görüşme yoluyla ulaşılır (Tekin, 2006). Yarı yapılandırılmış görüşme formundaki soruların hazırlanması sürecinde 
ilgili literatür taranmış ve pandemi döneminde karşılaşılan olumlu veya olumsuz durumları inceleyen çalışmalar 
incelenmiştir. 
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Verilerin Toplanması 
Araştırmacı tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formunda katılımcılara 3’ü demografik özelliklere 
ilişkin sorular olmak üzere toplamda 8 soru sorulmuştur. Sorular katılımcılara online olarak Google Form üzerinden 
gönderilmiş ve cevaplamaları istenmiştir. Verilerin toplanması sürecinde katılımcılara araştırmanın amacı anlatılmış 
ve katılımcılar istedikleri takdirde araştırmadan ayrılabilecekleri konusunda bilgilendirilmiştir. 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizi sürecinde, ilk olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu ile online olarak toplanan verilerin, yazım 
kuralları açısından incelemeleri yapılmış ve yazım hataları düzeltilmiştir. Sonrasında yarı yapılandırılmış görüşme 
formu ile toplanan veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. İçerik analizi; katılımcıların verdiği 
yanıtların benzerlerini, belirli kategorilerde bir araya getirerek okuyan kişinin anlayabileceği bir şekilde 
yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). İçerik analizi; sözel, yazılı ve diğer materyallerin içerdiği mesajı, anlam 
ve/veya dilbilgisi açısından nesnel ve sistematik olarak sınıflandırma, sayılara dönüştürme ve çıkarımda bulunmadır 
(Tavşancıl ve Aslan, 2001). Araştırmada veriler öncelikle içerik analizi yöntemi kullanılarak kategorilere ayrılmıştır. 
Daha sonra ortaya çıkan kategoriler, öğrencilerden toplanan cevapların sayısını gösteren frekans (f) değerleri ile 
tablolaştırılarak ve öğrencilerin verdiği cevaplardan doğrudan alıntılanarak sunulmuştur. 

BULGULAR ve YORUM 

Araştırmaya katılan katılımcılara ait cinsiyet, yaş ve sınıf bilgileri Tablo 2’de sunulmuştur. 
Tablo 2: Katılımcıların Demografik Bilgileri 

Katılımcı Cinsiyet Yaş Sınıf 
K1 Kız 13 7 

K2 Erkek 14 8 

K3 Kız 12 6 

K4 Kız 12 6 

K5 Erkek 12 6 

K6 Kız 13 5 

K7 Kız 13 7 

K8 Kız 11 5 

K9 Kız 12 6 

K10 Erkek 12 5 

K11 Kız 11 6 

K12 Kız 12 7 

K13 Kız 13 8 

K14 Kız 11 5 

K15 Erkek 11 5 

K16 Erkek 13 7 

K17 Erkek 12 5 

K18 Erkek 14 8 

K19 Kız 11 5 

K20 Kız 12 7 

K21 Erkek 11 5 

K22 Kız 13 8 

K23 Erkek 14 7 

K24 Kız 12 5 

K25 Erkek 12 5 

K26 Erkek 12 5 

K27 Erkek 11 5 

K28 Kız 12 5 

K29 Kız 11 5 

K30 Kız 11 5 

K31 Kız 11 5 

K32 Erkek 11 5 

K33 Kız 12 5 

K34 Erkek 12 5 

K35 Erkek 11 5 

K36 Erkek 12 5 

K37 Erkek 11 5 

K38 Kız 12 5 

K39 Erkek 11 5 

K40 Kız 13 7 

K41 Erkek 12 6 

K42 Erkek 13 7 

Tablo 2’ye göre, araştırmaya katılan 42 öğrencinin 22’sini (%52,4) kız öğrenciler, 20’sini (%47,6) erkek öğrenciler 
oluşturmaktadır. Ayrıca araştırmaya katılan öğrencilerin 14’ü (%33,5) 11 yaşında, 17’si (%40,5) 12 yaşında, 8’i 
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(%19) 13 yaşında ve 3’ü (%7) 14 yaşında olup öğrencilerin 24’ü (%57) 5. sınıf, 6’sı (%14,5) 6. sınıf, 8’i (%19) 7. 
sınıf, 4’ü (%9,5) 8. sınıfta eğitim-öğretime devam etmektedirler. 
Ortaokul Öğrencilerinin Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Sürecinde Kullandıkları Uzaktan Eğitim 
Yazılımlarına ve Bu Yazılımarı Tercih Etme Nedenlerine İlişkin Bulgular 

Ortaokul öğrencilerinin, pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde kullandıkları uzaktan eğitim yazılımlarına ilişkin 
bulgular Tablo 3’te sunulmuştur. 
Tablo 3: Ortaokul Öğrencilerinin Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Sürecinde Kullandıkları Uzaktan Eğitim Yazılımlarına İlişkin Bulgular 

Kategori Frekans (f) 

Zoom 41 

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) 18 

Microsoft Teams 2 

Tablo 3’e göre, öğrencilerin tamamına yakınının pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde “Zoom” uygulamasını 
kullandıkları ve bunu “EBA” uygulamasının takip ettiği görülmektedir. EBA’nın ardından ise çok az sayıda 
öğrencinin kullandığı “Microsoft Teams” uygulaması gelmektedir. 
Ortaokul öğrencilerinin, pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde kullandıkları uzaktan eğitim yazılımlarını tercih 
etme nedenlerine ilişkin bulgular Tablo 4’te sunulmuştur. 
Tablo 4: Ortaokul Öğrencilerinin Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Sürecinde Kullandıkları Uzaktan Eğitim Yazılımlarını Tercih Etme 
Nedenlerine İlişkin Bulgular 

Kategori Frekans (f) 

Tercih Etme Sebebi Bilinmiyor 18 

Giriş ve Kullanım Kolaylığı 15 

Öğretmenlerin Tercihi 9 

Tablo 4’e göre, öğrencilerin büyük bir kısmının uzaktan eğitim sürecinde kullandıkları uzaktan eğitim yazılımlarını 
neden seçtiklerini bilmedikleri görülmüştür. Uzaktan eğitim yazılımları seçme sebebini bilen öğrencilerin cevapları 
incelendiğinde ise Zoom programını kullanan öğrencilerin EBA sistemine girişin zor olduğu, sistemin sürekli 
aksaklıklar çıkarmasından bu programı seçtikleri görülmüştür. Bir diğer görüşe sahip öğrencilerin ise Zoom veya 
EBA programını tercih etme sebepleri olarak öğretmenlerin tercihine bağlı olarak seçtikleri görülmektedir. Bu 
düşüncelere sahip öğrencilerin görüşlerinden bazıları şu şekildedir: 

“Zoom çünkü kolay ve rahat derslere giriyorum.” (K19) 

“Zoom çünkü daha hızlı.” (K22) 

“Zoom çünkü EBA’ya giriş yapılamıyor, Zoom’da problem olmuyor.” (K36) 

“Zoom ve EBA çünkü sadece oradan canlı ders işleniyor.” (K30) 

“Zoom uygulamasından giriyorum çünkü öğretmenlerimiz oraya yönlendiriyor.” (K33) 

“Zoom ve EBA çünkü öğretmenlerimiz hangisinden ders yaparsa onu seçiyorum.” (K42) 

Ortaokul Öğrencilerinin Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Sürecinde Kullandıkları Elektronik Cihazlara 
İlişkin Bulgular 

Ortaokul öğrencilerinin, pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde kullandıkları elektronik cihazlara ilişkin bulgular 
Tablo 5’te sunulmuştur. 
Tablo 5: Ortaokul Öğrencilerinin Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Sürecinde Kullandıkları Elektronik Cihazlara İlişkin Bulgular 

Kategori Frekans (f) 

Bilgisayar 12 

Telefon 11 

Bilgisayar ve Telefon 10 

Tablet 3 

Bilgisayar, Tablet ve Telefon 3 

Bilgisayar ve Tablet 1 

Tablet ve Telefon 1 

Telefon ve Televizyon 1 

Tablo 5’e göre, araştırmaya katılan öğrencilerin 12’si (%28,6) bilgisayar, 11’i (%26,2) telefon, 10’u (%23,8) 

bilgisayar ve telefon, 3’ü (%7,1) tablet, 3’ü (%7,1) bilgisayar, telefon ve tablet, 1’i (%2,4) bilgisayar ve tablet, 1’i 
(%2,4) tablet ve telefon ve 1’i (%2,4) telefon ve televizyon kullanarak pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecine 
dahil olmaktadırlar. 
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Ortaokul Öğrencilerinin Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Sürecinde Yaşadıkları Zorluklara İlişkin Bulgular 

Ortaokul öğrencilerinin, pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde yaşadıkları zorluklara ilişkin bulgular Tablo 6’da 
sunulmuştur. 
Tablo 6: Ortaokul Öğrencilerinin Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Sürecinde Yaşadıkları Zorluklara İlişkin Bulgular 

Kategori Frekans (f) 

İnternet Bağlantı Sorunu 28 

Donanım Eksikliği Sorunu 5 

Eğitim Eksikliği Sorunu 5 

Psikolojik Sorunlar 5 

Sorun Yaşanmadı 3 

Tablo 6’ya göre, öğrencilerin pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde yaşadıkları sorunlar; internet bağlantısı 
sorunları, donanım eksikliği sorunu, eğitim eksikliği sorunu ve psikolojik sorunlardır. Ayrıca pandemi dönemi 
uzaktan eğitim sürecinde sorun yaşamadığını belirten öğrencilerde bulunmaktadır. Sorun yaşayan bazı öğrencilerin 
görüşleri şu şekildedir: 

“Telefondan giriş yapmak zorundayım ve telefonumun ekranı çok küçük. Ayrıca LGS sınavına hazırlanıyorum ve 
süreç zorlu geçiyor.” (K3) 

“İnternet bazen çekmiyor ve kardeşimle derslerimiz çakıştığı için cihaz sıkıntısı yaşıyoruz.” (K5) 

“İnternet sıkıntısı, öğretmenlerimin sesinin gelmemesi ve benim sesimin gitmemesi. EBA için internet hediyesi 
veriliyor ama biz dersleri Zoom ile yaptığımız için hediye interneti kullanamıyoruz. Fazladan internet parası ödemek 
zorunda kalıyoruz.” (K28) 

“Okuluma gidemiyorum, daha çok yazı yazıyoruz ve çok zorlanıyoruz. Kurslara gidemiyorum.” (K35) 

“Arkadaşlarımı ve okulumu özledim.” (K23) 

“Bazen öğretmenlerimizin anlattığı konuları anlayamıyorum. Dersleri anlama konusunda çok zorlanıyorum.” (K25) 

Ortaokul Öğrencilerinin Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Süreci Hakkındaki Görüşlerine İlişkin Bulgular 

Ortaokul öğrencilerinin, pandemi dönemi uzaktan eğitim süreci hakkındaki görüşlerine ilişkin bulgular Tablo 7’de 
sunulmuştur. 
Tablo 7: Ortaokul Öğrencilerinin Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Süreci Hakkındaki Görüşlerine İlişkin Bulgular 

Kategori Frekans (f) 

Memnun 6 

Kararsız 6 

Memnun Değil 30 

Tablo 7’ye göre, araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin 30’unun pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinden 
memnun olmadıkları görülmüştür. Bu görüşe sahip öğrencilere ait bazı görüşler şu şekildedir: 
“Uzaktan eğitim yüz yüze eğitim gibi değil. Yüz yüze eğitimde dersleri çok daha iyi anlıyorduk ve daha çok 
eğleniyorduk.” (K3) 

“İnsan kendini okulda gibi hissetmiyor. Okulda eğitim sürecinin daha iyi olacağını düşünüyorum.” (K32) 

“Hiçbir şey yüz yüze eğitimin yerini tutmuyor ve uzaktan eğitim fazla iyi değil. Çünkü bazen uygulamalar 

öğretmenlerimizi ve bizi sistemden atıyor. İnternet sorununun çözülmesi gerekmektedir.” (K25) 

Tablo 7’ye göre, araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin 6’sının pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinden 
memnun olduğu, 6’sının da pandemi dönemi uzaktan eğitim süreci konusunda kararsız olduğu görülmektedir. Bu 
görüşlere sahip öğrencilere ait bazı görüşler şu şekildedir: 

“Yüz yüze eğitime göre daha kolay fakat çok ödev olmasından dolayı çok verimli değil.” (K5) 

“İlk zamanlar bizde, öğretmenlerimizde zorlandı ama sonrasında hepimiz alıştır.” (K6) 

“Bazen çok güzel bazen de çok kötü olabiliyor.” (K23) 

“Dersler teknolojik aletlerden işlenmesine rağmen dersleri anlayabiliyoruz.” (K17) 

“Biz düzenimiz oluştu. Hiçbir sıkıntı yok.” (K24) 

Ortaokul Öğrencilerinin Pandemi Dönemi Sonrasında Uzaktan Eğitim Sürecinin Devamı Hakkındaki 
Görüşlerine İlişkin Bulgular 

Ortaokul öğrencilerinin, pandemi dönemi sonrasında uzaktan eğitim sürecinin devamı hakkındaki görüşlerine ilişkin 
bulgular Tablo 8’de sunulmuştur. 
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Tablo 8: Ortaokul Öğrencilerinin Pandemi Dönemi Sonrasında Uzaktan Eğitim Sürecinin Devamı Hakkındaki Görüşlerine İlişkin Bulgular 
Kategori Frekans (f) 

Devam Etmemeli 29 

Devam Etmeli 6 

Bir Süre Devam Etmeli 4 

Bazı Dersler/Ödevler Devam Etmeli 3 

Tablo 8’e göre, araştırmaya katılan öğrencilerin 29’u (%69) pandemi dönemi sonrası uzaktan eğitim sürecinin devam 
etmemesi gerektiğini, 6’sı (%14,3) devam etmesi gerektiğini, 4’ü (%9,5) sürecin bir süre daha uzaktan eğitim 
şeklinde devam etmesi gerektiğini ve 3’ü (%7,2) bazı derslerin veya bazı ödevlerin uzaktan eğitim yoluyla devam 
etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Tartışma 

Uzaktan eğitim, eğitimin-öğretim sürecinin hemen hemen her aşamasında, farklı amaçlarla kullanılan bir süreçtir. 
Son dönemde Covid-19 salgınından sonra hayatımızda çok fazlasıyla yer almakla birlikte ülkemizde pandemi 
sonrasında eğitim-öğretim sürecinin her aşamasında uygulanmaktadır. Covid-19 salgının bir sonucu olarak 

yaygınlaşan uzaktan eğitime sürecine ilişkin literatürde çok fazla çalışma olduğu görülmektedir. 

Alanyazın taramasında internet bağlantı sorunu ve donanımsal eksikliklerin ön plana çıkartıldığı birçok çalışma 
olduğu görülmektedir (Asmara, 2020; Dias vd., 2020; Mohan vd., 2020). Yılmaz vd. (2020) araştırmasında 
öğrencilerin üçte birinden azının canlı derslere girişte ve ders esnasında internet bağlantısı problemi yaşamadıklarını 
açıklamıştır. Ortaya çıkan bu problemler öğrencilerin uzaktan eğitim sürecine olan güvenlerini zedelemekte, derslere 
olan ilgilerini ve dikkatlerini azaltmaktadır. Ayrıca donanım eksikliğinin yaşanması ders takibinin yapılamamasına 
ve öğrencilerin derslerde işlenen konulara uzak kalmamasına sebebiyet vermektedir. Bu durumlar da öğrencilerde 
eğitim eksikliği ve başaramama duygusunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ayrıca alanyazında pandemi 
dönemi uzaktan eğitim sürecine yönelik görüşler incelendiğinde ise yapılan çalışmalarla doğru orantılı olarak sürecin 
verimsiz olduğunu ve devam etmemesi gerektiğini ortaya çıkartan çalışmalar bulunmaktadır. Yıldız ve Kılıç 
(2020)’nin örgün öğretimin farklı düzeylerdeki öğrencilere ilişkin çalışmasında uzaktan eğitim sürecinin başarısız 
veya kısmen başarılı sonucunu aldığı görülmektedir. Bütün çalışmalarda belirtildiği gibi uzaktan eğitim sürecinin 
devam etmesi öğrencileri olumsuz yönde etkileyerek öğrencilerde öğrenme eksiklikleri ve fırsat eşitsizleri 
yaratacaktır. 

Sonuç 

Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisi günlük hayatta her alanda olduğu gibi eğitim-öğretim faaliyetlerini de 
etkilemiştir. Bu nedenle birçok önlem alınmış ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin eksiksiz devam edebilmesi için 
birçok çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmalar ve alınan önlemler neticesinde oluşturulan planlar uygulanmıştır. 

Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin pandemi dönemi uzaktan eğitim süreci hakkındaki görüşleri incelenmeye 
çalışılmış ve öğrencilerin pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde kullandıkları eğitim yazılımları, kullandıkları 
elektronik cihazlar, uzaktan eğitim sürecinde yaşadıkları zorluklar, süreç hakkındaki düşünceleri ve pandemi sonrası 
uzaktan eğitimin devamına ilişkin düşünceleri incelenmiştir. Araştırmanın sonucu olarak; öğrencilerin büyük 
çoğunluğunun uzaktan eğitim sürecinde derslere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi ve Zoom programı üzerinden 
katıldığı görülmektedir. Öğrencilerin Zoom programını EBA sistemine göre daha çok tercih ettikleri, bundaki en 
büyük sebeplerinde EBA sisteminin verimli çalışmaması ve kullanım kolaylığı açısından Zoom programının daha 
cazip gelmesi olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin hepsinin uzaktan eğitim sürecine katılabilecekleri en az 
bir elektronik cihazı olduğu bazı öğrencilerin iki, bazı öğrencilerin ise üç farklı cihaz ile derslere katılabildiği 
görülmüştür. Öğrencilerin pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde internet bağlantı sorunları yaşadığı, bazı 
ailelerde birden fazla kişinin uzaktan eğitim sürecine dahil olmasından kaynaklı olarak elektronik cihaz eksikliği 
problemi yaşadığı anlaşılmış ve öğrencilerin uzaktan eğitimin yüz yüze eğitime oranla eğitimsel açıdan yetersiz 
olduğunu düşündükleri de görülmüştür. Araştırma sonucunda ortaya çıkan bir diğer sonuç ise araştırmaya katılan 
öğrencilerin büyük çoğunluğunun uzaktan eğitim sürecinden memnun olmadıkları ve pandemi sonrasında uzaktan 
eğitimin devam etmemesi gerektiğidir. 

Öneriler 

Covid-19 pandemi sürecinin devam etmesi durumunda; 

a. Öğrencilerin internet bağlantı problemleri giderilmeli, 

b. Öğrencilerin uzaktan eğitimlere katılabilmeleri için GSM şirketleri ile anlaşmalar yapılarak kullanılan yazılımlara 
uygun hediye internet sunulmalı, 

c. Cihaz eksikliği yaşayan öğrencilere cihaz temini sağlanmalı, 
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d. Öğrencilerin eğitsel kaygılarına yönelik tamamlayıcı dersler müfredata eklenmeli, 
e. Öğrencilerin psikolojik sorunlar yaşamasının önüne geçmek için, okul rehber öğretmenleri tarafından rehberlik 

hizmeti sağlanmalıdır. 

Covid-19 pandemi sürecinin ortadan kalkması durumunda; 
a. Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde eksik kaldığı derslerin tespit edilerek öğrenme eksikliklerinin giderilmesi 

gerekmektedir. 

b. Pandemi sonrası yaşama uyum için rehberlik hizmetlerinin sağlanması gerekmektedir. 

KAYNAKÇA  
Arık, İ. A. (1992). Psikolojide bilimsel yöntem. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları. Yay. No:3708. 
Asmara, R. (2020). Teaching english in a virtual classroom using whatsapp during COVID-19 pandemic. Language 

and Education Journal, 5(1), 16-27. 

Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırma 
Dergisi, 3(2), 85-124. 

De Luca, G., Van kerckhove, K., Coletti, P., Poletto, C., Bossuyt, N., et al. (2018). The impact of regular school 

closure on seasonal influenza epidemics: a data-driven spatial transmission model for Belgium. BMC infectious 

diseases, 18(1), 29. 

Desmond, K. (1996). Foundation of Distance Education. London and New York: Routledge. 

Dias, M. D. O., Lopes, R. D. O. A., & Teles, A. C. (2020). Will virtual replace classroom teaching? Lessons from 

virtual classes via ZOOM in the times of COVID-19. Journal of Advances in Education and Philosophy, 4(5), 208-

213. 

Hall, D. ve Knox, J. (2009). Issues in the education of TESOL teachers by distance education. Distance Education, 

30(1), 63-85. https://dx.doi.org/10.1080/01587910902845964/ 

Huang, C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Hu, Y., … Cao, B. (2020) Clinical features of patients infected with 
2019 novel coronavirüs in Wuhan, Chine. The Lancet, 395(10223), 497-506. http://doi.org/10.1016/S0140-

6736(20)30183-5 

İşman, A. (2008). Uzaktan eğitim. Pegem Akademi. 

Karadağ, E. ve Yücel, C. (2020). Yeni tip Koronavirüs pandemisi döneminde üniversitelerde uzaktan eğitim: Lisans 
öğrencileri kapsamında bir değerlendirme çalışması. Yükseköğretim Dergisi. https://doi.org/10.2399/yod.20.730688 

Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemi. 8. Basım. Ankara: Nobel Yayım Dağ. Ltd. Şt. 
Kawano, S. ve Kakehashi, M. (2015). Substantial impact of school closure on the transmission dynamics during the 

pandemic flu H1N1-2009 in Oita, Japan. PloS one, 10(12). 

Kınık, A. M. (2012). Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki durumu. Marmara İletişim Dergisi. 73-94 

Maxwell, J. (1996). QualitativeResearch Design: An Interactive Approach. Thousand Oaks, CA: Sage 

MEB, (12 Mart 2020). Bakan Selçuk, koronavirüs’e karşı eğitim alanında alınan tedbirleri açıkladı. 
http://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-koronaviruse-karsi-egitim-alaninda-alinan-tedbirleri-acikladi/haber/20497/tr 

Mohan, G., McCoy, S., Carroll, E., Mihut, G., Lyons, S., & Domhnaill, C. M. (2020). Learning for all? Second-level 

education in Ireland during COVID-19. ESRI Survey and Statistical Report Series Number 92. 

Moore, M. G. ve Kearsley, G. (2005). Distance education: A systems view of online learning. Cengage Learning. 

OECD. (2020a). Education disrupted-education rebuilt: Some insights from PISA on the availability and use of 

digital tools for learning-OECD Education and Skills Today. http://oecdedutoday.com/coronovirüs-education-digital-

tools-for-learning/ 

Quan-Haase, a. (2005). Trends in online learning communities. SIGGROUP Bulletin, 25(1), 2-6. 

Saavedra, J. (2020). Educational challenges and opportunites of the Coronavirüs (COVID-19) pandemic. 

https://blogs.worldbank.org/education/educational-challenges-and-opportunities-covid-19-pandemic/ 

Sağlık Bakanlığı. (2021). http://covid19.saglik.gov.tr/ 

Seale, C. (1999). Quality in qualitative research. Qualitative Inquiry, 5(4), 465-478. 



Academic Social Resources Journal                                                                               Open Access Refereed & Indexed & Journal 
 

1632                           ASR journal  Year 2023, Vol:8, Issue:45 (JANUARY)                          

She, J., Jiang, J., Ye, L., Hu, L., Bai, C., & Song, Y. (2020). 2019 novel coronavirüs of pneumonia in Wuhan, Chine: 
Emerging attack and management strategies. Clinical and Translational Medicine, 9(1). 

http://doi.org/10.1186/s40169-020-00271-z 

Shih, P. C., Munoz, D. & Sanchez, F. (2006). The effect of previous experience with information and 

communication Technologies on performance in a Web-based learning program. Computers in Human Behavior, 

22(6), 962-970. https://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2004.03.016 

Stacey, E. (2002). Social presence online: networking learners at a distance. Education and Information 

Technologies, 7(1), 287-294. 

Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. 
Epsilon Yayınevi, İstanbul. 

Telli, S. ve Aydın, S. (2021). Covid-19 Sonrası Dönemde İşletme Bölümlerinin Dijital Çağ’a Yönelik Hazır 
Bulunuşluğu: Türkiye Örneği. Yükseköğretim Dergisi, 11(1), 123-138. 

Tekin, H., & Tekin, H. (2012). Nitel Araştırma Yöntemini Bir Veri Toplama Tekniği Olarak Derinlemesine 
Görüşme. İstanbul university Journal of Sociology, 3(13), 101-116. 

http://dergipark.org.tr/tr/pub/iusosyoloji/issue/521/4777 

Tekinaslan, E. ve Güner M. D. (Ed.). (2018). Uzaktan eğitim, Ankara: Pegem Akademi. 
Thoms, B. ve Eryılmaz, E. (2014). How media choise affects learner interactions in distance learning classes. 
Computers and Education, 75, 112-126. 

Varol, N. (2002). Uzaktan eğitimde e-pedagoji. Türkiye Bilişim Derneği 19. Bilişim Kurultayı. 
http://www.nurhayatvarol.com/dosyalar/makaleler-pdf/4UKS/8.pdf 

Wheeler, C. C., Erhart, L.M., & Jehn, M. L. (2010). Effect of school clouse on the incidence of influenza among 

school-age children in Arizona. Public health reports, 125(6), 851-859. 

WHO. (2020a). Covid-19 Coronavirüs Diseace 2019 Situation Report-72. World Health Organization (Vol.2019). 

http://pers.droneemprit.id/covid19/ 

WHO. (2020a). Coronavirüs disease (COVID-19) Pandemic. World health Organization. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirüs-2019 

WHO. (2020b). WHO Coronavirüs Disease (COVID-19) Dashboard. World health Organization. 

http://covid19.who.int/ 

Winthrop, R. (2020). Top 10 risks and opportunities for education in the face of COVID-19. 

https://brookings.edu/blog/education-plus-development/2020/04/10/top-10-risks-and-opportunities-for-education-in-

the-face-of-covid-19/ 

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (5. Baskı). Ankara: Seçkin 
Yayıncılık. 

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (5. Baskı). Seçkin Yayınları. 
Yıldız, V. A. ve Kılıç, D. (2020). Pandemi dönemi eğitim süreci ve öğrencilere ilişkin öğretmen ve veli görüşleri 
[Öz]. International Conference on Interdisciplinary Educational Reflections (ICIER 2020)’de sunulan bildiri, Yakın 
Doğu Üniversitesi, Lefkoşa. 

Yılmaz, M. (2020). Uzaktan eğitimin iyileştirilmesi: Salgın kaynaklı eğitim krizini aşmak için öneriler (Politika 
Notu: 2020/12). İstanbul: İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı. 
Yükseköğretim Kurulu (YOK) (2020a). Basın açıklaması, https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/, Erişim 
tarihi: 26.03.2021. 



 
ACADEMIC SOCIAL RESOURCES Journal 
Open Access Refereed E-Journal & Refereed & Indexed 

 
RESEARCH ARTICLE 

Educational Sciences 
 

GİRİŞ  
Son yıllarda, öğrenci başarısı beklentilerindeki artış ve okulun daha hesap verebilir bir okul yapısı yaratma talepleri 
gittikçe artmakta olduğu için, okul kapsamındaki liderlik kavramını okumaya yönelik tartışmalara tanık olduk. Bu 
bağlamda, okullar liderlik potansiyellerini gözden geçirmeye ve tüm okul üyelerinin liderlik sürecine katkıda 
bulunduğu bir yapı geliştirmeye başlamıştır (Lambert, 1998). Okul yöneticilerinin rolleri her geçen gün daha 
karmaşık ve sorunlu hale gelmektedir (Barth, 1990). Bu nedenle, okul yöneticilerinin gelişmiş bilgi ve becerilere 
olan talebi giderek artmıştır ve farklı alanlarda yetkinliklere sahip olmaları beklenmektedir (Thomson ve Blackmore, 
2006). 

Öğretmen liderlerinin okullarda önemli rolleri vardır. Harris liderlik kavramının gelişmesinde müdürlerin etkin rol 
oynadığını belirtmekte ve liderler okul gelişimi için geliştirilen ilkeleri uygularken müdürlerden yardım aldığını ve 
sınıfta öğrenci başarısını arttırmak, diğer öğretmenleri etkilemek ve yönlendirmek için müdürlerin liderlik yönlerine 
ihtiyaç duyduğunu belirtmektedir (Balay, 2003:211; Ounpigul, 2000). Müdürlerin etkin yardımları sayesinde okul 
gelişimi için öğretmenlerin çabalarına katkıda bulunmak ve sağlıklı bir şekilde gelişmek için çaba ve zaman 
harcamak müdürlerin liderlik rolleri ile paralellik göstermektedir (Altunay, 2017: 25).  

Lambert’a göre ise öğretmen liderlerinin kendileri için en uygun öğrenme ortamını yaratmalarına yardımcı olmak 
önce müdürlerin liderlik yaklaşımlarına daha sonra ise öğrenciler ve meslektaşları gelmekte. Müdürlerin öğretmen 
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Öğretmen Liderliğinin Geliştirilmesinde Okul Müdürünün Rol Ve 
Stratejileri 
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ÖZET 

Liderlik insanları ortak bir amaca ulaşmak maksadıyla harekete geçmesi adına motive etme 
yeteneğidir. Bir işte iş arkadaşlarının ve çalışanların kurumun ihtiyaçlarını giderme stratejisiyle 
yönlendirilmesi manasını taşımaktadır. Bu tanım, başka kişilere ilham vermek adına hazır olma 
sunar. Etkili liderlik fikir sunar ancak bu fikirler liderlerin harekete geçmesini istedikleri gibi 
davranabilecek kadar başka kişilerle iletişim kuramadıkça gerçekleşme olanağı bulamaz. 
Öğretmen liderliği kavramı ise, öğretimsel olarak bir vizyon geliştirmesiyle ve paylaşım 
yaparak sınıf aktivitelerini vurgulu ve etkili bir şekilde planlayabilme ve okul aktivitelerinde de 
işlevsel seviyede rollere sahip olabilme ve geliştirme yeterliliğidir. Okul müdüründe öğretmen 
liderliğini tanımlama, sağlıklı ilişkiler oluşturma, liderlik rolleri üstlenmeye ve bunları 
geliştirmeye teşvik etme ve gelişmeler üzerinde dönüt sağlama rolleri vardır. Bu tarama 
çalışması öğretmen liderliğinin daha iyi hale getirilmesinde müdürlere düşen roller ve 
yöntemlerini incelemek amacı ile yapılmıştır. Araştırmanın amacına etkili bir şekilde ulaşmak 
için tarama yöntemi uygulanarak teorik bir çözümleme yöntemi kullanılmıştır. 
Anahtar Kelimeler:  Öğretmen Liderliği, Müdür Rol ve Stratejileri, Etkililik, Vizyon 

ABSTRACT 

This research was carried out by taking the opinions of middle school students in order to 

determine the opinions of secondary school students about the pandemic period distance 

education process. The working group of this research consists of 42 secondary school 

students, including 22 girls and 20 boys, who continued their education through distance 

education due to the Covid'19 pandemic. In the research, the method of interviewing 

qualitative research types was used. The study group in the study was created by random 

sampling method. The research data were collected using the semi-structured interview form 

on "The Views of Secondary School Students on the Pandemic Period Distance Education 

Process" prepared by the researcher. The data collected in the research were analyzed using the 

content analysis method. In the study, it was concluded that the students used EBA and Zoom 

software in the distance education process of the pandemic period, that each student had at 

least one technological device (computer, tablet and phone) in their home and that they 

followed their lessons from there. In addition, it has been observed that students have internet 

connection problems and lack of equipment during the distance education process and are 

concerned about their education processes. In the study, the students stated that they are not 

satisfied with the distance education process and that distance education should not continue in 

the post-pandemic period. 

Keywords: Distance Education, Pandemic, Middle School Students  
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liderliğini geliştirmedeki stratejileri ise örgütsel amaçlara uygun olarak çalışmak ve diğer çalışanların bu tür amaçları 
benimsemesini sağlamak, öğretmenlere ve diğer öğrencilere koçluk ve mentorluk yapmak gerektiğini 
vurgulamaktadır Labich, Kenneth (1988). “The Seven Keys to Business Leadership”, Fortune October 24, U.S.A.36. 
363 

YÖNTEM 

Araştırmanın Amacı 
Yapılan bu araştırma öğretmen liderliğinin daha iyi hale getirilmesinde müdürlere düşen roller ve yöntemlerini 
incelemek amacıyla yapılmıştır. 

Araştırmanın Önemi 
Öğretmen liderliğinin daha iyi hale getirilmesinde müdürlere düşen roller ve yöntemlerini incelemek, Bu bağlamda, 
okullar liderlik potansiyellerini gözden geçirmeye ve tüm okul üyelerinin liderlik sürecine katkıda bulunduğu bir 
yapı geliştirmeye çalışarak alanla ilgili yapılacak çalışmalara katkı sunmaktır. 

Araştırmanın Yöntemi 
Araştırmanın amacına etkili bir şekilde ulaşması için tarama yöntemi uygulanarak teorik bir çözümleme yöntemi 
kullanılmıştır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Liderlik Tanımı 
Liderlik ile ilgili bir tanım yapmamız gerekirse; liderlik bir tanım olarak, bir grup insanı ortak bir hedefe ulaşmak 
için harekete geçmeye motive etme sanatı olmasıdır (Kavcar, 2020). Bir işletme ortamında, bu, çalışanları ve 
meslektaşları şirketin ihtiyaçlarını karşılama stratejisiyle yönlendirmek anlamına gelebilir. 

Bahsi geçen bu liderlik tanımında, başkalarına ilham verebilmenin ve buna hazırlıklı olmanın temellerini ele alır. 
Etkili liderlik fikirlere (ister orijinal ister ödünç alınmış olsun) dayanır, ancak bu fikirler, başkalarına liderlik 
etmelerini istediği gibi davranmaya yetecek kadar iç içe olacak şekilde iletilemezse olmaz (Kavcar, 2020). 

Daha da basit bir ifadeyle, lider eylemin ilham kaynağı ve yöneticisidir. Grupta, başkalarının yönünü takip etmek 
istemesini sağlayan kişilik ve liderlik becerilerinin birleşimine sahip olan kişidir. 

Etkili Bir Lider 

Dönüşümsel liderlik fikrine göre, etkili bir lider aşağıdakileri yapan Geleceğe ilham veren bir vizyon yaratır. 
İnsanları bu vizyonla ilgilenmeleri için motive eder ve ilham verir (Simola vd, 2010: 180). Vizyonun dağıtımını 
yönetir. Bir takımı koçluk eder ve oluşturur, böylece vizyona ulaşmada daha etkili olur. Liderlik, bunları yapmak için 
gereken becerileri bir araya getirir. Her bir elemana daha ayrıntılı olarak bakar (Erkuş ve Günlü, 2008: 191). 

Kavramsal Olarak Liderlik 

"Lider" ve "liderlik" kavramları, çoğunlukla yönetenleri tanımlamak amacıyla çoğunlukla yanlış kullanıldığı 
görülmektedir. Bu kişiler çok yetenekli olabilir, işlerinde iyi olabilir ve kuruluşları için değerli olabilir  ancak bu 
onları lider değil mükemmel yönetici yapar. 
Carrol (2007)’de Bu yüzden, kavramları nasıl kullanıldığına dikkat etmek gerektiğini ve iş unvanlarında "lider" 
olanların, kendilerini "lider" olarak tanımlayan insanların, hatta "liderlik ekipleri" şeklinde açıklanan grupların 
aslında dönüşümsel bir değişim ortaya çıkardıklarını ve sunduğunu görmezden gelmeyin. Şeklinde açıklamıştır. 

Bu durumlarda özel bir tehlike ortaya çıkmaktadır, böyle bir kişi veya grup tarafından idare edilen kişi veya 
kuruluşların yönlendirilmekten daha ileriye gidemedikleri bilinen bir gerçekliktir. Liderlik kavramı kısa vadede 
gelişen ve oluşan bir kavramdan ziyade uzun süreçler sonucun gelişimini ve oluşumunu sağlayan bir kavramdır uzun 
vadede sorunlara sebebiyet verebilmektedir.  

Liderlik Kavramının Önemi 
Liderlik, etkililiği en üst seviyeye çıkarmanın yanı sıra kurumsal amaçlara varmak adına oldukça önemli bir yönetim 
işlevidir. Aşağıdaki noktalar, liderlik kavramına verilen önemi haklı kılmaktadır. 

Eylem başlatan kişi olarak yorumlanır Lider, yani politikaları ve planlarını çalışmanın başladığı yerden astlarına 
ileterek çalışmaya başlayan bir kişidir. Çalışanlarını ve iş arkadaşlarını motive eden kişidir lider yani bir lider, 
endişenin çalışmasında teşvik edici bir rol oynadığını kanıtlar (Koçel 2015: 368). Çalışanlarını ekonomik ve 
ekonomik olmayan ödüller ile motive eder ve böylelikle çalışmalarını astlardan alır. 
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Lider, ekip arkadaşlarına rehberlik eden kişidir, bu nedenle bir lider sadece denetlemekle kalmaz, aynı zamanda 
astları için bir rehber görevi de görür. Buradaki rehberlik, astlara işlerini etkili ve verimli bir şekilde nasıl 
yöneteceklerini öğretmek anlamına gelir (Çetin vd. 2017: 36). 

Bir diğer önemli nokta ise astlara çalışma çabalarını ifade etmek, rollerini net bir şekilde anlatmak ve hedeflere etkili 
bir şekilde ulaşmak için rehberlik sağlamakla sağlanabilecek önemli bir faktör olan güven noktasıdır. Çalışanların 
şikâyetlerini ve sorunlarını duyması da önemlidir (Çetin vd. 2017: 36). 
Önem noktalarından bir tanesi de liderin Moral yeteneğidir, çalışanların işlerinde istekli işbirliğini isteyerek, güven 
içinde olmalarını ve güvenlerini kazanmalarını ifade eder. Lider, tam bir işbirliğini başararak moral güçlendirici 
olabilir, böylece hedeflerine ulaşmak için çalışırken yeteneklerini en iyi şekilde yerine getirebilirler (Kıngır ve Şahin, 
2005, s.409). 

 Lider çalışma ortamını kurar yönetim ihtiyaç duyulan işleri en verimli şekilde halletmek demektir bu yüzden Birinci 

sınıf üretken bir çalışma ortamı, güçlü ve istikrarlı büyümeye katkıda bulunur. Bu nedenle, insan ilişkileri bir lider 
tarafından akılda tutulmalıdır. Çalışanlarla kişisel iletişim kurmalı, dinlemeli ve sorunlarını çözmelidir. Çalışanlarına 
insani koşullarda davranmalıdır (Yeşil, 2016: 159). 

 lider verimli bir çalışma ortamı sağlam ve istikrarlı bir büyümeye yardımcı olur. Bu nedenle insan Son önem noktası 
ise liderin koordinasyonu kurma yeteneğidir çünkü Koordinasyon, kişisel çıkarların örgütsel hedeflerle 
uzlaştırılmasıyla sağlanabilir. Bu senkronizasyon, bir liderin temel nedeni olması gereken uygun ve etkili bir 
koordinasyon yoluyla sağlanabilir  (Sarıoğlu Uğur ve Uğur, 2014, s.124).  

Öğretmen Liderliği Kavramı 
Öğretmen liderliği terimi, öğrencilere öğretmeye devam eden, ancak kendi derslerinin de ötesinde, kendi okullarında 
ve başka yerlerde farklı öğrenciler üzerinde yayılan etkiye sahip öğretmenlerin gösterdiği bir dizi beceridir. 
Öğretmen liderliğinde asıl amaç okulun öğretme ve öğrenme ile ilgili kritik sorumluluklarını yerine getirme 
performansını artırmak bu performanstan bir haber yaşayan bireyleri harekete geçirme ve onlara gerekli enerjiyi 
vermeyi gerektirir. Mobilizasyon ve enerjilendirme ile liderin patron olarak oynadığı rolden (bir müdürün 
durumunda olduğu gibi) değil, bireyin bilgili ve ikna edici olması nedeniyle gerçekleşmez. Bu nedenle, öğretmen 
liderinin önemli bir özelliği, diğerlerini karmaşıktan uzaklaştırıp daha verimli ve daha etkili çalışmalara dahil etme 
konusundaki uzmanlık ve becerisidir. Aynı zamanda lider öğretmen okulun birincil misyonu için sarsılmaz bir 
tutkuya ve bu misyona ulaşmada engellerle yüzleşme cesaretine sahip kişidir (Can, 2006: 137). 

Son on yılda, öğretmen liderliği kavramı gün geçtikçe önemi kazanmıştır. Bu kavramın gelişmesinde ise 
momentumun öğretmen profesyonellerinin uzmanlık rollerinin etkili  olduğuna inanılıyor. Öğretmen liderliği 
kavramında daha iyi karar alma ve sınıf içi pratik için kararlarını geliştirmelidir. Kavramsal olarak öğretmen liderliği 
kavramının özellikle öğretmen liderleri liderlik havuzunu genişletiyor ve liderlik kapasitesini arttırıyor (Bush, 2015, 
s. 671). 

Genel bağlamda lider öğretmen Öğrencinin öğrenmesini ve başarısını arttırmak ve diğer öğretmen meslektaşlarını 
liderlik gelişimi için çalışan insanlar olarak karşımızda çıkmakta ve tüm okul organizasyonu için hedefte gelişme 
olan kurallar belirlemektedir. Öğretmen liderleri mümkün olan tüm alanları temsil ettiği için kapsamlı bir şekilde 
görevini sınıf içinde sınırlı tutmaz aksine öğretmen liderleri liderliklerini, yükümlülüklerini ve sorumluluklarını 
yerine getirirken genel anlamda geniş bir çerçevede hareket eder (Harris, 2005:206).  

Bir okulun performansının iyileştirilmesi sıklıkla geçmişte yaptıklarından farklı şeyler yapmayı içerdiğinden, 
öğretmen liderliği sıklıkla bir değişim sürecinin yönetilmesini gerektirir. Ancak bu her zaman böyle değildir. Çoğu 
zaman, gelişme ve öğretmen liderleri meslektaşlarını işlerinde daha yetenekli ve düşünceli olmaları için motive 
etmeleri, farklı şeyler yapmamaları, daha iyi yapmaları için cesaretlendirmeleri durumunda ortaya çıkar. Diğer 
zamanlarda, elbette, öğretmen liderleri okul programını geliştirecek bir uygulama geliştirme fırsatını tanırlar. Bu gibi 
durumlarda, öğretmen liderliği başkalarını yeni bir yaklaşım kullanmaya ikna etmeyi gerektirir, ancak söz konusu 
değişim süreci, endişe aşamalarının iyi bir şekilde belgelendirildiği yeni bir program uygulamak anlamına gelmez 
aksine, bu uygulama profesyonel bir keşif işidir. (Loucks-Horsley, 1996) 

Öğretmen Liderliği Stratejileri 
Öğretmen Liderlik Enstitüsü, eğitim liderlerinin paylaştığı bir dizi kapsayıcı yeterlilikle birlikte öğretmen liderliğini 
elde etmek için üç yöntem belirlemiştir. Eğitim kariyerinizde liderlik rolü üstlenmeyi umuyorsanız, aşağıdaki yollar 
temel alınmıştır. 

Öğretim liderliği stratejisi 
Birçok öğretmen sınıf öğretiminde mükemmeldir, ancak öğretim liderliği sınıfta harika bir öğretmen olmanın ötesine 
geçer. Öğretim liderliğinde yetkin eğitimciler, etkili öğretim uygulamalarının başkalarıyla paylaşılmasına ve 
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gerektiğinde teknolojiden yararlanmaya öncelik verir. Alandaki gerçek liderler başarılı tekniklerini kendilerine 
saklamıyor, aksine diğer sınıflarda öğrencilere fayda sağlamak için bulgularını paylaşıyorlar. 

Politika liderliği stratejisi 
Eğitim politikası, başarılı öğretmenlerden alınan bilgilerle bilgilendirildiğinde en iyi durumdadır. Politika düzeyinde 
alınan her kararın sınıflar ve öğretim için doğrudan etkileri vardır. Bazı eğitim liderleri okul, ilçe, eyalet ve ulusal 
düzeylerde politika pozisyonlarında görev yapmak için sınıf rollerinden bile çıkmaktadırlar. 
Öğretmenler deneyimlerini bir politika düzeyinde fark yaratmak için kullanmaya istekli olduklarında, eğitim 
sistemimiz öğrenci öğrenmesini yeterince destekleyecek daha etkili standartlar ve düzenlemeler oluşturmaya 
başlayabilir. Politika liderliğine öncelik veren öğretmenler etkilerini yerel, eyalet ve ulusal eğitim sistemlerine 
genişletebilirler. 

Dernek liderliği stratejisi 
Eğitimciler anlamlı, kolektif eylemin nasıl yaratılacağını ve yönlendirileceğini anladığında, birlik liderliğini 
gösterirler. Birden fazla meslektaşın birleşik bir vizyona odaklanmasına yardımcı olma yeteneği, bir öğretmen 
liderinin eğitim sistemini geliştirmesine olanak tanır. 
Bu, eğitimcileri, öğrencileri ve öğrenme ortamını daha fazla desteklemek için neyin işe yarayıp neye ihtiyaç 
duyduğuna dikkat etmeyi gerektirir. Dernek liderliğinde yetenekli öğretmenler, kaliteli öğretim uygulamasını 
geliştirmek ve ilerletmek için genellikle yöneticiler ve diğer paydaşlarla köprüler kurabilirler. 

Kapsamlı liderlik yetkinlikleri stratejisi 
Öğretmen Liderlik Enstitüsü'nden gelen veriler, eğitim liderlerinin sıklıkla sergilediği bir dizi kapsayıcı yeterliliği de 
tanımlamaktadır. Kendi öğretim uygulamanızda bir etki yaratmaya çalışırken, aşağıdaki becerilerden bazılarına 
hakim olmayı düşünebilirsiniz: 
✓ Yansıtıcı uygulama: Akranlar, yöneticiler ve diğer personel üyeleri arasında düşünceli düşünmeyi teşvik eden 

koşullar yaratarak sistemlerin dikkatli ve anlamlı bir yansıma kültürüyle çalışmasına yardımcı olmak. 

✓ Kişisel etkinlik: Kendi kişisel güçlü yönlerinizi, liderlik tarzınızı ve tutkularınızı anlama ve başkalarında ve 
kendinizde yaşam boyu öğrenmeyi desteklemek için bu özelliklerden yararlanma. 

✓ Kişilerarası etkililik: İş arkadaşlarınızı daha iyi desteklemek için fırsatlar aramak ve ortak bir vizyona dayalı ve 
öğrencilerin ihtiyaçlarına hizmet etmek için köklü bir eylemi teşvik etmek için kritik ilişkiler kurmak. 

✓ İletişim: Eğitim sisteminin tüm seviyelerinde diğerlerini olumlu yönde değiştirmeye teşvik edebilecek özenle 
hazırlanmış mesajların tanımlanması, farklılaştırılması ve paylaşılması. 

✓ Sürekli öğrenme ve eğitim: Anlamlı mesleki gelişim hedefleri oluşturmak ve bunları gerçekleştirmenize yardımcı 
olacak öğrenme fırsatları aramak. Örnekler arasında ek yükseköğrenim görme, konferanslara veya politika 
forumlarına katılma ve araştırma projelerine katılma sayılabilir. 

✓ Grup süreçleri: Açık fikirli olarak başkalarıyla birlikte çalışmak, grup dinamiklerini ustaca yönetmek ve grupları 
zorluklarla yönlendirmek. 

✓ Yetişkin öğrenimi: Meslektaşları nasıl etkileyeceğinizi daha iyi anlamak ve öğretimsel büyümeyi ve öğrenci 
başarısını artırmak için işbirliği yapmak için yetişkin öğrenimi bilinci oluşturmak. 

✓ Teknolojik tesis: Gelişen teknolojiyi farklı kitlelerle iletişim kurmak, işbirliğini kolaylaştırmak ve başka türlü 
erişilemeyecek öğrenme aktiviteleri sunmak için bir araç olarak kullanmak 

Öğretmenin Rolleri 
Öğretmenler, öğrencilerin sınıflarındaki yaşamlarında hayati bir rol oynamaktadır. Öğretmenler, kendilerine 

yerleştirilen öğrencileri yetiştirme rolüyle tanınırlar. Bunun ötesinde, öğretmenler sınıfta diğer birçok rollere de 
hizmet ederler. Öğretmenler dersliklerinin tonunu belirler, sıcak bir ortam sağlar, öğrencilere rehberlik eder ve 
besler, rol model olur ve sorun belirtilerini dinler ve onlara çözüm arar. Bunların dışında ise öğretmenlerin özellikle 
liderlik çerçevesi içerisinde bazı kişisel özellikleri vardır bu özellikler şunlardır: 

Öğretim Bilgisi 
Bir öğretmenin sınıfta oynadığı en yaygın rol çocuklara bilgi öğretmektir. Öğretmenlere müfredat verilir ve devlet 
kurallarını yerine getirmeleri için uymaları gerekir. Bu müfredatı öğretmen takip eder, böylece yıl boyunca tüm ilgili 
bilgiler öğrencilere dağıtılır. Öğretmenler, dersler, küçük grup aktiviteleri ve uygulamalı öğrenme aktiviteleri dahil 
olmak üzere bu olgular öğretmen tarafından sağlanır ve buda öğretmen liderliğini ana taşlarından bir tanesini 
oluşturur. 
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Sınıf Ortamı Yaratmak 

Çevreye gelince öğretmenler de sınıfta önemli bir rol oynamaktadır. Öğrenciler genellikle bir öğretmenin eylemlerini 
taklit eder. Öğretmen sıcak, mutlu bir ortam hazırlarsa, öğrencilerin mutlu olma olasılıkları daha yüksektir. 
Öğretmen tarafından belirlenen bir ortam ya olumlu ya da olumsuz olabilir. Eğer öğrenciler öğretmenin kızgın 
olduğunu hissediyorlarsa, öğrenciler buna olumsuz tepki verebilir ve bu nedenle öğrenme bozulabilir. Sınıflarındaki 
sosyal davranıştan öğretmenler sorumludur. Bu davranış temel olarak öğretmenin eylemlerinin ve koyduğu çevrenin 
bir yansımasıdır. Bu çerçevede öğretmen liderliğine paralellik gösteren sınıf ortamı yaratma özelliği lider 
öğretmenlerde daha etkin olarak bulunana bir kabiliyettir. 

Rol Modellemesi 

Öğretmenler genellikle kendilerini rol model olarak düşünmezler, ancak istemeden de olsa öyledirler. Öğrenciler 
öğretmenleri ile çok fazla zaman geçirir ve bu nedenle öğretmen onlara bir rol model olur. Bu, öğretmene bağlı 
olarak olumlu veya olumsuz bir etki olabilir. Bu noktada lider öğretmenler etkileri mümkün mertebede olumlu yöne 
çeken kişilerdir. Öğretmenler sadece çocuklara öğretmek için değil aynı zamanda onlara sevgi ve bakım vermek için 
oradadır. Öğretmenler tipik olarak topluluktaki insanlar tarafından büyük saygı görür ve bu nedenle öğrenciler ve 
veliler için bir rol model haline gelir. 

Mentorluk 

Mentorluk, kasıtlı olsun olmasın, öğretmenler tarafından üstlenilen doğal bir roldür. Bunun tekrar çocuklar üzerinde 
olumlu veya olumsuz etkileri olabilir. Mentorluk, bir öğretmenin öğrencileri ellerinden gelenin en iyisini olmaya 
çabalamaları için teşvik ettiği bir yoldur. Bu aynı zamanda öğrencileri öğrenmeden keyif almaya teşvik eder. 
Mentorluğun bir kısmı öğrencileri dinlemekten ibarettir. Öğretmenler, öğrencilerin söylediklerini dinlemeye zaman 
ayırarak, öğrencilere sınıfta bir sahip olma duygusu verir. Bu, onların güvenlerini geliştirmelerine ve başarılı olmak 
istemelerine yardımcı olur. Bu noktada özellikle Lider öğretmenlerin mentörlük seviyelerinin yüksek olduğu yapılan 
çalışmalarda göze çarpmaktadır (Yıldırım  ve Şerefhanoğlu, 2014: 422). 

Sorun belirtileri 

Öğretmenlerin oynadığı bir diğer rol ise koruyucu roldür. Öğretmenlere, öğrencilerde sorun belirtileri aramaları 
öğretilmektedir. Öğrencilerin davranışları değiştiğinde veya fiziksel istismar belirtileri fark edildiğinde, 
öğretmenlerin soruna bakmaları gerekir. Öğretmenler, tüm sorun işaretlerini takip ederken, fakülte prosedürlerini 
takip etmelidir. Lider öğretmenler bu noktada tam bir aile rolü üstlenerek çıkan problemlerin sorunlarını en kısa 
sürede çözüme kavuşturan kişidir. 
Ancak bu niteliklerin tek bir kişide toplanması olanaklı gözükse de, oldukça zordur. Bu takdirde, bir lider olarak 
öğretmen bu öz niteliklerden ne kadar fazlasına sahipse, başarısı ve etkinliği de o ölçüde yüksek seviyelerde 
olacaktır. Öğretmenin rollerini anlamanın yöntemlerinden biri öğretmenin rollerini gözden geçirmektir. Bunlar 
müdür-yönetici, arabulucu ve lider olarak belirtilmektedir (Sergiovanni ve Starratt, 1993).  

Bir Lider Olarak Öğretmen 

Öğretmen liderliği üzerine ampirik bilgi tabanına dönülmesi, doğası ve yasalaşmasına bilimsel olarak çok ilgi 
duyduğunu ortaya koymaktadır. Literatürün bazı gözden geçirmeleri ve sentezleri, öğretmen liderliğinin doğası ve 
sonuçları hakkında kritik anlayışlar sunmuştur örneğin Literatürün öğretmen liderliğine ilişkin en etkili incelemeleri 
York-Barr ve Duke (2005) ve Wener ve Campbell (2017) tarafından yapılmıştır. Her iki derleme de, okulun 
dönüşümü ve eğitim değişikliği sürecini etkileyen öğretmenlerin merkeziyetine işaret etmektedir. 
Ancak, öğretmen liderliğinin tanımları kanıt tabanı içinde oldukça değişebilir kavramlara yol verdiği 
gözlenmektedir. 
Öğretmen liderinin rolü - ne olduğu ve nasıl tanımlandığı, okul ortamına ve araştırmaya bağlı olarak değişir. Yine de, 
çoğu bilgin öğretmen liderliğinin okul genelindeki öğretim uygulamalarını etkilemek için sınıf içinde ve dışında 
gerçekleştiğini kabul etmektedir 

Literatür tarafından desteklenen ve daha geniş eğitim değişikliği bağlamında dikkate değer öğretmen liderliğinin üç 
temel boyutu vardır. İlk olarak, öğretmen liderliğinin rol ya da resmi sorumluluktan ziyade etki olarak önemi . 
İkincisi, öğretmenlik liderliği fikri resmi olarak atanan sınıf rollerinin ötesine geçen bir eylem olarak uygulamayı 
paylaşmak ve değişiklikleri başlatmaktır. Üçüncüsü, sınıflarında ve ötesinde pedagojik mükemmellik geliştirmek 
başkalarının uygulamalarını etkilemek için. Okul ve sistem düzeyinde değişimin kışkırtıcısı olarak öğretmen 
liderinin ana fikri, çok çağdaş analiz ve tartışmanın odağı olmuştur 

Bir Öğretim Lideri Olarak Öğretmen 

Öğretmen liderliği hem okul gelişimi hem de adil erişim için etkili ve sürdürülebilir bir stratejidir ve eğitimci 
işgücünde uzun vadeli gelişmeler sağlayabilir. İster çok sınıflı bir model aracılığıyla en etkili öğretmenlerinizden 
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yararlanın, ister dağınık bir okul liderlik modeli oluşturun ya da öğretmen özerkliğini ve yetkisini artırın, öğretmen 
liderliği fırsatları, özellikle yüksek ihtiyaç duyulan bağlamlarda, tüm sınıflarda öğretim kalitesini artırmak için büyük 
bir vaatte bulunur. . GTL Merkezi ve ortakları şu anda 15 eyaletin her eyalet ve bölgenin benzersiz bağlamı için 
tasarlanmış öğretmen liderliği fırsatlarını teşvik etmek için kararlı adımlar atmalarını desteklemektedir (Balcı, 1993: 
29). 

Genellikle çeşitli kariyerleri boyunca çoğu öğretmen birçok liderlik rolü üstlenir. Bazıları öğrenciler arasındadır, 
bazıları ise diğer eğitimcileri ve toplumu etkiler. Son yıllarda, öğretmen liderliği, eğitimcilerin doldurması gereken 
daha belirgin bir rol haline gelmiştir. 

Kapsamlı Okul Reformu ve Gelişim Merkezi, öğretmen liderliğini “Öğretmenlerin bireysel veya toplu olarak, 
öğrencilerin öğrenmelerini artırmak amacıyla öğretme ve öğrenme uygulamalarını geliştirmek için meslektaşlarını, 
müdürlerini ve okul topluluklarının diğer üyelerini etkileme süreci” olarak tanımlamıştır. 
Öğretmen liderleri, uzmanlıklarını daha geniş bir platforma getirmek için sınıf dışına çıkarak eğitim kültürünü, 
uygulamalarını ve topluluklarındaki büyümeyi etkiler. Diğer öğretmenlerin öğrencilere eğitim verme becerilerini 

geliştirmelerine yardımcı olabilir veya öğrencilerin, okulun ve toplumun ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek için 
ekiplere liderlik edebilir. Bazıları, ebeveynlerin çocuklarıyla daha iyi çalışmasına yardım ederken zamanlarının 
çoğuna odaklanırken, diğerleri de siyasi yollarla reform yapmaya zorlamaktadır. Kısacası, öğretmen liderlerinin 
üstlendikleri sorumlulukların listesi görünüşte sınırsızdır. 

Bir öğretmen liderinin her zaman akranlar üzerinde yetkisi yoktur. Aslında, yapmazlarsa daha iyi olabilir. Kapsamlı 
Okul Reformu Merkezi, “Öğretmen liderinin öğretmen katkısı olmayan bir yönetici tarafından atanması, öğretmen 
liderine karşı belirsizlik, liderlik ana alanlarına karşı belirsizlik ve öğretmen liderleri, müdür ve personel arasında 
yetersiz iletişim ve geri bildirimin hepsi çatışmaya katkıda bulunabilir” dedi. 
Öğretmen liderliği, liderliğin organik olduğu, öğretmen liderine saygı duyulduğu ancak korkmadığı zaman en iyisidir 
ve zorlamak yerine işbirliği yapar ve beslenirler. 
Öğretmen liderliği öğrenci başarısının önemli bir bileşenidir. Bu, alınan kararlara öğretmenlerin dahil edilmesini 
gerektirir. Öğrencileri etkileyen (Smith, 1999). Bu gibi temelleri içerir ders çizelgeleme ve ders kitabı seçimi 
Öğrenci öğretmenlerine danışmanlık yapmak, en iyi uygulamalar için işbirliğini sağlamak, yeni öğretmenler için 
destek sağlamak ve öğrenci verilerine erişmek öğretmenlik uygulamalarını bilgilendirmek anlamına 
gelmektedir(NCATE, 2001).  

Öğretmen liderliği gerçekten öğretmenleri olumlu hale getirmeye teşvik eden toplu bir çabadır beklentileri 
oluştururken okul topluluğuna katkılar sunar ve tüm öğretmenler için etkili birer pusula görevi görürler(Greenlee, 
2007). 

Yöneticiler adına belirlenen öğretimsel liderlik davranışlarının öğretmenlere de uyarlanması düşünülmektedir. Çünkü 
öğretmen sınıfta öğretim ve eğitim amaçlıdır. Ancak bu ilişkinin öğretmenler tarafından fark edilmesi önemlidir. İlk 
olarak, öğretim liderliğinin meşruiyeti öğretmenler tarafından kabul edilmelidir (Çelik, 1998).  

Öğretmen Liderliğinin Geliştirilmesinde Okul Müdürünün İşlevi 
Müdürlerden öğretmenler gibi diğer liderlik kaynaklarına hiyerarşik liderlik bağlantısı, teoride resmi olarak tanınır 
ve literatürde sürekli vurgulanır, ancak liderlik sistemlerinin okul süreçlerine ve okul sonuçlarına nasıl bağlandığını 
incelerken bu yönelimli ilişkiyi de içermektedir. 
Müdürlerin okulları çalışır durumda tutmak ve okul sonuçlarını iyileştirmek için sayısız sorumluluğu vardır. 
Supovitz’in mevcut araştırmaları gözden geçirmiş ve liderlik çalışmalarının çoğunda yaygın olarak atıfta bulunulan 
üç ana faaliyet grubunu önermiştir: okul hedeflerini ve misyonunu belirlemek, güveni ve işbirliğini teşvik etmek ve 
eğitimi aktif olarak desteklemek. Bu sorumluluklar yaygın olarak eğitimsel araştırmalarda büyük ilgi gören bir 
kavram olan öğretim liderliğinin bileşenleri olarak adlandırılmıştır ve bu çalışmada temel liderlik incelememizin 
temel odağıdır. 

Okul liderleri olarak öğretmenlerin rolü üzerine araştırmalar daha yenidir ancak 1980'lere kadar uzanmaktadır. 
Liderlik literatüründe tanımlanan öğretmenlerin rolleri, resmi ve gayri resmi kapasitelerde hem öğretim hem de okul 
organizasyonel liderlik rollerini içerir.  

Bununla birlikte, öğretmen liderliğinin çalışan bir tanımı ve öğretmen liderlerinin okul gelişimi için önemli olan 
belirli faaliyetlerinin net bir şekilde anlaşılması henüz ortaya çıkmamıştır. Okul organizasyonunun temel 
alanlarındaki öğretmen etkisi genellikle öğretmen liderliğinin nicel çalışmalarının odak noktası olmuştur. 

Öğretmen Liderliğinin Geliştirilmesinde Müdürün Gereklilikleri  
Değişen devlet standartlarını ve standartların uyumlaştırılmış müfredatını anlama 
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Müdürler, değişen devlet standartlarını sağlam bir şekilde kavrayabilmeli ve bu bilgiyi, yüksek test puanlarını 
korurken öğrencileri zorlayan kalite müfredatını uygulamak için kullanma arzusu olmalıdır. Devlet standartlarındaki 
değişiklikler şu an eğitim sisteminde tartışmalı bir konudur ve standartların anlaşılması ve öğrencilerin öğrenmesini 
etkilemek için sistemin içinde çalışılması için yetenekli bir müdüre ihtiyaç duyulmuştur. 

Araştırmayı eyleme dönüştürme kabiliyeti 
Liderlik vasfı olan müdürler, verileri analiz edebilir ve öğrencilere ve öğretmenlere bir okulun üstünlüğüne yardımcı 
olacak şekilde eyleme geçirilebilir planlar oluşturabilir. Bu beceri öğretmenlerin test puanlarının ötesine bakmalarına 
ve iyileştirilecek alanları bulmak için istatistiksel bilgileri kullanmalarına yardımcı olur. 

Fakülteyi desteklemek arzusu 

Müdür yeri geldiğinde, diğer öğretim elemanlarının mümkün olan en etkili öğretmen olmalarına yardımcı olma 
arzusuna sahiptir. Öğretmenlere akademik katkıda bulunarak, mesleki gelişim fırsatlarını tasarlayıp barındırarak 
diğerlerini sınıflarında yüksek standartlar belirlemeye ve elde etmeye teşvik eder. 

Teknoloji tabanlı işbirliğini destekleme 

Müdürler gerekli gördüğü takdirde, okuldaki meslektaşlarla ve ağlarındaki diğer öğretmenlerle ortaklıkları 
geliştirmek için teknolojiden yararlanır. Fikirler coğrafi sınırlamalar olmadan, gerçek zamanlı olarak paylaşılabilir, 
böylece tüm öğretmenler yeni ve faydalı uygulamalardan yararlanabilir. 

Eşitliği Teşvik Etmek 

Müdürler, belirli öğretmen gruplarını dezavantajlı olabilecek sorunları belirleme ve çözme yeteneğine sahip 
olmalıdır. Bir okulun politikalarını, yapılarını ve uygulamalarını keşfederek, bir lider, her öğrenci ve her öğretmen 
için yüksek kaliteli bir eğitime eşit erişimi teşvik etmenin önündeki engelleri kaldırmalıdır.  

SONUÇ 

Okullardaki lider yöneticiler öğrenci öğrenmesini birçok yoldan etkileyebilir, ancak sadece birkaçı öğrenci 
başarısının artması için önemli bir fark yaratır. Müdürler, öğrenci başarısı ile güçlü bir ilişkisi olan bir yolu, hiçbir 
etkisi olmayan bir yol lehine ihmal ederse, toplam etkisi fazla olmayabilir. Bu, liderlerin öğrenmeyi önemli ölçüde 
etkilemeye çalıştıkları belirli mekanizmaların önemli olduğunu göstermektedir. Bu çalışma, ilkokulda öğrenci 
başarısı için hangi yolların en etkili olduğu konusunda netlik sağlamakta ve liderlik araştırma alanına çeşitli katkılar 
sağlamaktadır.  

Birincisi, bu çalışma ilköğretim okullarında - sadece liselerde değil - müdürlerin öğrenci başarısını etkilemesinin ana 
yollarından birinin okul iklimi yoluyla olduğunu göstermektedir. Hem okul müdürünü hem de öğretmen liderliğini 
öğrenci başarısına bağlayan merkezi aracılık organizasyon süreci okul öğrenme ortamıdır. Bu ortamın sağlanmasında 
da okul müdürlerinin liderlik kavramlarının gelişmesi önem arz etmektedir. 
 Benzer şekilde, okulların öğrenci davranışlarını ve okul güvenliğini etkilemedeki rolü de iyi çalışılmıştır. Resmi ve 
gayri resmi disiplin kuralları ve politikaları, öğrenci davranışlarına verilen yanıtlar ve danışmanlık ve müdahale 
stratejilerinin kullanımı müdürlerin ve öğretmenler okul güvenliği ve öğrenci davranışlarını etkileyebilir. Çalışmamız 
bu ayrı araştırma zincirlerini birbirine bağlıyor ve bir okulun güvenli ve düzenli olma derecesinin, lider müdürler 
tarafından daha etkili bir şekilde olacağı belirtilmektedir. 

Bu çalışmanın sonuçlarından, öğretmenlerin okullarının iklimi hakkındaki algılarının, müdürlerini öğretim liderleri 
olarak derecelendirme biçimlerini ve müdürlerine ne ölçüde güvendiklerini etkilediği açıktır. Sonuçların bir yorumu, 
öğretimde liderliği vurgulayan bu çalışmada kullanılan temel liderlik ölçüsünün, Grissom ve Loeb ( 2011) binayı 
yönetmede yönetim becerileri olarak nitelendirir. Alternatif olarak, araştırmada örgütsel ve yönetim becerilerinin 
ayrılması, müdürlerin fiili ortamlarda çalışma şeklinden ayrılabilir. Bilim adamları uzun hem organizasyon ve 
yönetim becerileri başarılı bir parçası olduğunu iddia edilmektedir. 

Bu perspektiften öğretmenlerin müdürlerinin öğretim liderliği puanları, müdürlerin okulları güvende tutma ve 
öğrenciler için yüksek beklentileri teşvik etme yeteneklerini dikkate alır. Öğretimsel liderlik sınıfta doğrudan katılım 
olarak görülebilir - pedagoji hakkında geri bildirim sağlar, mesleki gelişimi yapılandırır, ders planlarını gözden 
geçirir, yoldan devam eder.  
Ancak, öğrencilerin ve öğretmenlerin öğretme ve öğrenme işlerini yapmak için kendilerini güvende hissettikleri bir 
okul ortamını teşvik ederek, tüm sınıflar faydalanır. Önceki araştırmalar bunu, liderliğin lise düzeyindeki okullar 
arası farklılıkları açıkladığı tek mekanizma olduğunu göstermiştir (Sebastian ve Allensworth 2012 ). Bu durumun 

liselerin karmaşıklığından kaynaklandığını düşünülse dahi 100 veya daha fazla olan öğretmenler öğretim birçok 
farklı konuda, bir lise müdürünün her öğretmene tutarlı ve güçlü öğretim desteği vermesi imkânsızdır.  
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Böylece liderin etkisinin çoğunun okul ikliminden gelmesi mantıklıydı. Ancak bu çalışma, iklimin ilköğretim 
okullarında öğrenci başarısını destekleyen anahtar mekanizmalardan biri olduğunu göstermektedir. İkincisi, bu 
çalışma ilköğretim okullarında müdürlerin okul iklimi üzerindeki etkisinin neredeyse tamamen karar vermede 
öğretmen etkisinden kaynaklandığını göstermektedir.  
SEM modellerinin sonuçları, öğretmenlerin okul öğrenme iklimine ilişkin okul politikası konuları üzerinde daha 
fazla etkiye sahip olmalarının güçlendirilmesinin okul müdürlerinin öğrenci başarısını iyileştirmeleri için en etkili 
strateji olabileceğini düşündürmektedir.  
Çalışanların güçlendirilmesi kavramı son yıllarda örgütsel çalışmalarda popüler hale gelmiştir (Seibert ve ark. 2004) 
ve daha fazla öğretmen liderliğine yönelik itici güç okul organizasyon araştırmaları ve politikasında çekiş 
kazanmıştır. Teorik olarak, etkinliği yetki devri yoluyla işyerinde artan motivasyondan kaynaklanmaktadır (Seibert 
ve ark. 2004).  

Carnegie Vakfı'nın altı temel ilkelerinden biri yani iyileştirme girişimlerine müdürlerin dahil edilmesi ve erken 
planlamalarla ve sık sık anahtar katılımcıları dahil etmeli. Çalışmamız, gerek öğrenci öğreniminde gerekse öğretmen 
liderliğinin yararlarına destek sağlamada müdürlerin rollerinin önemli bir yere sahip olduğu gözlemlenmektedir. 
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GİRİŞ  
Nitelikli öğretmen yetiştirilmesi, öncelikle öğretmenlere kazandırılması gereken özel ve genel alan yeterliklerinin 
bilinmesi ve daha sonra da bu yeterliklerin hem hizmet öncesi hem de hizmet içi eğitim aracılığıyla öğretmen 
adayları ve öğretmenlere kazandırılması ile mümkündür (MEB, 2006). Bu doğrultuda hizmet öncesi süreçte eğitim 
fakültelerinde öğretmen yetiştirme lisans programlarıyla öğretmen adaylarının mesleğe ilişkin kazanımlar elde 
etmesi hedeflenmektedir (YÖK, 2018a). Bu süreçte öğretmen adayları öğrenim gördükleri öğretmenlik 
programlarına özgü öğretim programlarını takip etmektedirler. Bu kapsamda da hem meslek bilgisi ve genel kültür 
derslerini hem de alan eğitimi derslerini almaktadırlar. Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri öğretmenlik 

 

* Bu çalışma, 11-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Çeşme’de düzenlenen XIII. Uluslararası Eğitim Yönetimi forumunda (EYFOR-XIII) sözlü 
bildiri olarak sunulmuştur. 
1 Doç. Dr., Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Eğitimi ABD, Aydın, Türkiye 
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Covid-19 Pandemisinde “Topluma Hizmet Uygulamaları” 
Dersinden Yansıyanlar * 

Reflections from the "Community Service Practices" Course in the Covid-19 

Pandemic  

ÖZET 

Bu araştırma, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında okul öncesi öğretmen 
adaylarının, Covid-19 pandemisi sürecinde evde ailelerin çocuklarıyla birlikte 
oynayabilecekleri kolay ulaşılabilir ve ekonomik materyallerin kullanıldığı hareketli oyunları 
planlaması ve oyunları hedef kitleye sosyal medya ile ulaştırması sürecine dair deneyimlerinin 
incelenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırma, nitel bir olgu bilim çalışması şeklinde 
planlanmıştır. Araştırmanın katılımcıları Türkiye’nin Ege bölgesinde yer alan bir devlet 

üniversitesinin, Okul Öncesi Eğitimi lisans programında eğitim almakta olan 29 öğretmen 
adayından oluşmaktadır. Veriler “Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Değerlendirme Formu” 
aracılığıyla toplanmıştır. Betimsel analizden ortaya çıkan bulgular; dikkat edilen ve güçlük 
çekilen noktalar ile bireysel ve mesleki açıdan öğrendiklerim temaları altında kodlanmıştır. 
Temalar incelendiğinde etkinliklerin çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun olmasına 
dikkat edildiği, uzaktan eğitim ile birlikte iş birliği içinde çalışma ve iletişim kurmada 
adayların güçlük yaşadığı, bireysel açıdan pandemide çocuklar ve ebeveynlerine katkı 
sunabilmenin kendilerini iyi hissettirdiği belirlenmiştir. Mesleki açıdan öğrendiklerim teması 
altında ise, Covid-19 gibi salgın hastalıklara bağlı oluşabilecek pandemi koşulları veya doğal 
afetlerin doğurduğu sonuçlardan kaynaklı eğitim öğretime ara verilmesi gibi durumlarda 
ebeveynleri çocuklarıyla evde nitelikli zaman geçirme konusunda yönlendirebilme becerisi 
edindiklerini belirtmişlerdir.  
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Öğretmen Adayı, Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi, 
Covid-19 Pandemisi 

ABSTRACT 

This research was carried out to investigate the experiences of preschool teacher candidates 

within the scope of the Community Service Practices course regarding the planning of active 

plays using easily accessible and economical materials that parents can play with their children 

at home during the Covid-19 pandemic, and the process of posting the plays to the target 

audience via social media. The research was planned as a qualitative phenomenology study. 

The participants of the research which was determined by easily accessible case sampling 

consisted of 29 preschool teacher candidates attending in the undergraduate program of 

Preschool Education of a state university located in the Aegean region of Turkey. Data were 

collected through “Community Service Practices Course Evaluation Form”. The findings that 
emerged from the descriptive analysis were coded under the themes of points of attention, 

difficulties, what I learned personally and professionally. When the themes were examined, it 

was determined that the activities were suitable for the age and developmental characteristics 

of the children, that the candidates had difficulties in working and communicating in 

cooperation with distance education, and being able to contribute to the children and their 

parents individually in the pandemic made them feel good. Under the theme of what I learned 

professionally, they stated that they gained the ability to guide parents to spend quality time at 

home with their children in cases such as pandemic conditions that may occur due to epidemic 

diseases such as Covid-19 or interruption of education due to the consequences of natural 

disasters.  

Keywords: Early Childhood Education Teacher Candidates, Community Service Practices 

Course, Covid-19 Pandemic 
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programı farklı olsa da her programda meslek bilgisi ve genel kültür dersleri kapsamında alınan derslerden bazıları 
ortaktır. Bu derslerden biri de programlarda Genel Kültür dersleri kapsamında yer verilen “Topluma Hizmet 
Uygulamaları (THU)” dersidir. Temel felsefesi eğitim kurumları dışında diğer kurum ve kuruluşlar aracılığıyla 
öğretmen adaylarını girişimciliğe yönlendirmek (Coşkun, 2011), öğrenmelerini zenginleştirmek, öğretimi geliştirmek 
ve toplulukları canlandırmak (Moser, 2005) olarak ifade edilebilecek olan bu dersin içeriği YÖK (2018a) öğretmen 
yetiştirme lisans programlarında aşağıdaki gibi tanımlanmıştır; 
Toplum, topluma hizmet ve sosyal sorumluluk kavramları; toplumsal ve kültürel değerler yönünden sosyal 
sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer alma; konferans, kongre ve panel gibi bilimsel etkinliklere katılma; çeşitli 
kurum ve kuruluşların sosyal sorumluluk projelerine katılma; güncel toplumsal sorunları belirleme; belirlenen 
sorunların çözümüne yönelik projeler hazırlama ve projelerinin sonuçlarını değerlendirme (YÖK, 2018b).  

Tanımdan da anlaşılacağı üzere; topluma hizmet uygulamaları dersi yapılandırılmış fırsatlarla birlikte insan ve 
toplum gereksinimlerine hitap eden faaliyetlerde bulunulan deneyimsel bir eğitim biçimidir (Dumas, 2002). Beldağ 
ve diğerleri (2015) tarafından bu durum, geleneksel sınıf ortamındaki soyut ve kuramsal materyalin adaylar 

tarafından sınıf dışına çıkarılmasının denenmesi ve gerçek dünyada dillendirmeler ile söz konusu materyalin farklı 
bir anlam kazanması olarak yorumlanmaktadır. Bununla birlikte topluma hizmet uygulamaları; toplumsal ihtiyaçlar 
ile gençlerin gelişim ve öğrenme gereksinimlerine yanıt veren bir süreç olarak da ifade edilmektedir (Alliance for 
Service Learning in Education Reform, 1993).  

Toplumla ilgili bir sorunun belirlenerek çözülmesine odaklanılan bu süreçte; hazırlanan projeler ile gönüllülük 
esasına göre öğretmen adayı veya adayları toplum, sosyal sorumluluk, kültürel değerler, toplumsal liderlik, toplumsal 
sorunlara ilişkin farkındalık ve sorunların çözümüne yönelik girişimde bulunma ve toplumla ilgili sorunların 
çözümüne aktif katılım gibi kazanımlara ulaşmaktadırlar. Bunlara ek olarak THU dersi kapsamında gerçekleştirilen 
çalışmalarda sadece öğretmen adayı lehine olumlu kazanımlar elde edilmemekte süreçte yer alan diğer paydaşlar da 
çeşitli yarar ve kazanımlar sağlamaktadırlar (Furco, 1996). Aynı zamanda ders kapsamında yürütülebilecek farklı 
çeşitte faaliyet alanları ile öğretmen adaylarına, topluma hizmet uygulamalarına dâhil olabilecekleri geniş bir 
yelpazede seçenek sunulduğu görülmektedir. Böylece öğretmen adayları toplumu oluşturan sınırlı bir gruptan daha 

büyük ölçekli çalışmalara kadar farklı uygulamalara katılabilmekte ve yaşam içerisindeki farklı bireyler, konular ve 
çalışmalara dair bilgi sahibi olabilmektedir.  

Benzeri görülmemiş bir salgına sebep olan koronavirüs hastalığı yaşamın her alanını etkilediği gibi eğitim alanını da 
olumsuz etkilemiş ve eğitimin devam ettirilebilmesi için acil önlemlerin alınmasını zorunlu kılmıştır. Bu kapsamında 
tüm eğitim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretim kademesinde de yüz yüze eğitim faaliyetleri yerini çevrimiçi 
eğitim uygulamalarına bırakmıştır. Dolayısıyla hali hazırda yürütülen ders içerikleri çevrimiçi eğitim faaliyetlerine 
mümkün olan en iyi şekilde adapte edilerek güncellenmiştir. Bu durumda eğitim sisteminde yeni öğrenme ve 
uygulama fırsatlarının açığa çıkmasına neden olmuştur. Bu doğrultuda toplumsal ve kültürel yönden sosyal 
sorumluluk projeleri geliştirme amacıyla gönüllü ve toplum hizmeti projelerinden sahaya kadar çok çeşitli 
deneyimsel eğitim çabasını içeren "hizmet ederek öğrenme" (Furco, 1996) anlayışına odaklı THU dersi içeriğinin de 
pandemi sürecine uygun olacak şekilde revize edilmesi gerekmiştir.  
Alan yazında THU dersi kapsamında yürütülen araştırmalar göz önüne alındığında bu çalışmaların; dersin birey ve 
toplum açısından kazandırdıklarına (Astin ve Sax, 1998; Ayvacı ve Akyıldız, 2009; Doolittle, 2007; Ibrahim, 2010; 
Lin vd., 2017; Reed vd., 2005; Paul vd., 2007; Türkel vd., 2021; York, 2016), toplum ve üniversite işbirliği açısından 
değerlendirilmesine (Beldağ vd., 2015), derse ilişkin görüş ve algılara (Acer vd., 2012; Atabey, 2021; Bender ve 
Jordaan, 2007; Elma vd., 2010; Kocadere ve Seferoğlu 2013; Uğurlu ve Kıral, 2013; Topkaya vd., 2018); öğretmen 
adaylarının öz yeterlilik inanç düzeyleri ve sosyal becerilerine (Çetinkaya, 2018) ve Covid-19 pandemisinin 

üniversite öğrencilerinin THU dersi uygulama deneyimleri üzerindeki etkilerine (Kehl vd., 2022) odaklanıldığı 
belirlenmiştir. Covid-19 sürecinde gerçekleştirilen bu araştırma ile topluma hizmet uygulamalarına ilişkin farklı bir 
uygulama deneyimi paylaşılmasının alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu noktadan hareketle bu 
çalışmanın amacı; tüm dünyada eğitim sistemlerini etkileyen Covid-19 pandemisi sürecinde THU dersi kapsamında 
okul öncesi öğretmen adaylarının, ekonomik ve kolay ulaşılabilir materyaller aracılığıyla ailelerin çocukları ile evde 
oynayabilecekleri hareketli oyunlar planlaması ve bu oyunları hedef kitleye bir sosyal medya uygulaması ile 
ulaştırması sürecine ilişkin deneyimlerinin ortaya çıkarılıp incelenmesidir.  

YÖNTEM  
Araştırma Deseni  
Çalışmada bir grup okul öncesi öğretmen adayının, Covid-19 pandemisi sürecinde takip ettikleri THU dersi 
kapsamında yürüttükleri uygulama deneyimlerini incelemek amacıyla olgubilim deseni kullanılmıştır. Olgubilim 
çalışmaları, bir olguyla ilgili bireysel deneyimleri ya da kişisel algıları daha genel bir düzeye çekmeyi amaçlar 
(Creswell, 2007; Yıldırım ve Şimşek, 2016). 
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Çalışma Grubu 

Çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile belirlenmiştir. Çalışma 
grubuna, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Ege Bölgesi’nde yer alan bir devlet üniversitesinin Eğitim 
Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Lisans Programı’nda öğrenim gören, THU dersini araştırmacılar rehberliğinde takip 
eden ve gönüllük esasına göre çalışmaya katılmayı kabul eden 29 öğretmen adayı dahil edilmiştir.    

Verilerin Toplanması  
YÖK’ün, 13 Mart 2020 tarihinde yaptığı toplantıda, Türkiye’de uzaktan öğretim altyapısını sağlayan üniversitelerin 
23 Mart 2020 tarihinden itibaren eğitim faaliyetlerini uzaktan yürütmesi kararının (YÖK, 2020) alınmasının ardından 
23-27 Mart 2020 tarihlerinde araştırmacılar tarafından THU dersinin içeriği gözden geçirilerek uzaktan eğitim 
dâhilinde yeniden düzenlenmiştir. Yeni içerik doğrultusunda araştırmacılar tarafından “Topluma Hizmet 
Uygulamaları Dersi Değerlendirme Formu” hazırlanmış ve uzman görüşüne sunulmuştur. Ders, 30 Mart 2020 
tarihinde yeni ders içeriği ile yürütülmeye başlanmış, 6-20 Nisan 2020 tarihinde aileler ve çocukların evde 

oynayabileceği hareketli oyunların tamamının planlanması, senkron olarak değerlendirilmesi, revize edilmesi ve 
gönderi için çekimler (fotoğraf ya da video) gerçekleştirilmiş, 21 Nisan 2020 tarihinde sosyal medya uygulaması 
üzerinden derse ilişkin “Evdeki Hareketli Dünyam” hesabı açılmış ve 21 Nisan-17 Mayıs 2020 tarihlerinde ders 
kapsamında hazırlanan etkinlikler gönderi olarak paylaşılmıştır. 11 Mayıs 2020 tarihinde de THU dersini takip eden 
ve araştırmaya gönüllü olarak katılan öğretmen adayları değerlendirme formlarını uzaktan eğitim portalı aracılığıyla 
araştırmacılara teslim etmişlerdir.  
Çalışmada veri toplama aracı olarak kullanılan “Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Değerlendirme Formu” alan 
yazın taraması doğrultusunda araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. Hazırlanan değerlendirme formu, okul 
öncesi eğitimi alanından üç uzmanın görüşüne sunulmuş ve uzmanların görüşleri doğrultusunda değerlendirme 
formuna son şekli verilmiştir. Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Değerlendirme Formu’nda, “Bu proje çalışması 
ile neler yaptım? Bu projede uygulanacak etkinlikleri planlarken nelere dikkat ettim? Bu projede uygulanacak 
etkinlikleri planlarken başarılı olduğum noktalar nelerdi? Bu proje çalışmasında güçlük çektiğim noktalar nelerdi? 
Proje çalışmasında neler öğrendim? Bu projenin mesleki gelişimime katkısı….” olmak üzere altı soru bulunmaktadır.  

Verilerin Analizi  

Çalışmada verilerin analizi, nitel veri analizi aşamaları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Betimsel veri analizi 
sürecinde; elde edilen bulguların düzenlenmesi ve yorumlanması için öncelikle verilerin mantıklı ve anlaşılır bir 
şekilde betimlenmesi, neden-sonuç ilişkilerinin incelenerek birtakım sonuçlara ulaşılması ve belirlenen temaların 
anlamlandırılarak yorumlanması gerekmektedir (Yıldırım ve Şimsek, 2016). 

Çalışmada temalar, değerlendirme formunda yer alan ölçütler doğrultusunda oluşturulmuştur. Bu doğrultuda elde 
edilen veriler, dikkat edilen noktalar, başarılı olunan noktalar, güçlük çekilen noktalar ile bireysel ve mesleki açıdan 
öğrendiklerim temaları altında kodlanmıştır. Verilerin kodlanmasında öğretmen adayları ÖA1, ÖA2 şeklinde 
kısaltılarak verilmiştir. Araştırmanın geçerliğini artırmak için öğretmen adaylarından gönüllü onam formu 
aracılığıyla katılımcı teyidi alınmıştır. Ayrıca verilerin raporlaştırılmasında öğretmen adaylarının ifadelerinden 
doğrudan alıntılar yapılarak görüşülen bireylerin görüşleri doğru bir biçimde yansıtılmaya çalışılmış ve çalışma 
süreci ile bu süreçte yapılan işlemler ayrıntılı bir şekilde betimlenmiştir. 

Araştırmacılar tarafından açık uçlu sorulara verilen yanıtlar ayrı ayrı incelenmiş ve kodlanmıştır. Bu kodlara göre 
“görüş ayrılığı ve görüş birliği” olan noktalar üzerinde durularak gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Çalışmada, 
güvenilirlik hesaplaması için Miles ve Huberman’a (1994) ait güvenirlik formülünden yararlanılmıştır. Bu 
doğrultuda araştırmanın güvenirliği .94 olarak hesaplanmıştır. Güvenirlik hesaplarının .70’in üzerinde çıkması, 
araştırma için güvenilir kabul edilmektedir (Miles ve Huberman, 1994). Ayrıca başka araştırmacıların talep etmesi ya 
da başka araştırmalar ile karşılaştırma yapmak amacıyla ham verilerin saklanması yoluyla dış güvenilirlik artırılmaya 
çalışılmıştır.  

BULGULAR 

Çalışma bulguları, dikkat edilen noktalar, başarılı olunan noktalar ve güçlük çekilen noktalar ile bireysel ve mesleki 
açıdan öğrendiklerim temaları altında sunulmuştur. 
Tablo 1: Dikkat Edilen Noktalar Teması 

Temalar Frekans 

Eğlenceli 19 

Ekonomik ve kolay ulaşılabilir  15 

Dikkat çekici 7 

Eğitici 3 

Çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun 25 

Ebeveynler tarafından anlaşılabilir 6 
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Tablo 1’de sunulan dikkat edilen noktalar teması altında; etkinlik planlama ve materyal seçimi açılarından öğretmen 
adaylarından 19’unun eğlenceli olmasına, 15’inin ekonomik ve kolay ulaşılabilir olmasına, 7’sinin dikkat çekici 
olmasına, 3’ünün eğitici olmasına, 25’inin çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun olmasına ve 6’sının ise 
ebeveynler tarafından anlaşılabilir olmasına dikkat ettikleri belirlenmiştir.   
Öğretmen adaylarının ifadeleri incelendiğinde eğlenceli etkinlik planlama temasına ilişkin olarak öğretmen adayları 
“Etkinlikleri planlarken çocukların eğlenebileceği, ilgiyle takip edebilecekleri ve aynı zamanda ulaşılmak istenen 
kazanımları edinmelerini sağlamalarına dikkat ettim.” (ÖA9). “Projede uygulanacak etkinlikleri planlarken 

öncelikle dikkat ettiğim husus çocuklara yönelik olması onların anlayabilmesi için açık, anlaşılır, eğlenceli, dikkat 
çekici ve eğitici olmasıydı” (ÖA15) ifade etmişlerdir.  

Etkinliklerde kullanılan materyallerin ekonomik ve kolay ulaşılabilir olması durumuna ilişkin olarak öğretmen adayı 
(ÖA1) “Materyallerin kolay ulaşabilir ya da farklı nesneler kullanılarak hazırlanabilir olmasına dikkat ettim.” 
“Etkinlikte ekonomik ve ev ortamında kolaylıkla bulacakları materyaller seçmeye dikkat ettim.” (ÖA3) ifadelerine 
yer vermişlerdir.   

Öğretmen adayları dikkat çekici olması kategorisinde, “Kullandığım materyallerle çocukların dikkatlerini ve 
ilgilerini çekmeye çalıştım” (ÖA29), eğitici olma kategorisinde, “Çocuklar evde olsalar bile onlar için eğitici ve 
eğlendirici bir etkinlik hazırlamaya dikkat etmeye çalıştım” (ÖA18), Çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun 
olması kategorisi altında ise “Farklı yaş guruplarını ve gelişim özelliklerini dikkate alıp kazanım ve göstergeleri bu 
düzeylere göre sınıflandırdım” (ÖA12) ve   “Etkinliklerini planlarken ilk olarak çocukların gelişim özelliklerine 
uygun mu, yaş gruplarına uygun mu diye düşünerek etkinlikleri planlamaya çalıştım” (ÖA7) ifadelerini 

kullanmışlardır.    

Ebeveynler tarafından anlaşılabilir olması teması altında ise öğretmen adaylarının “Etkinlikleri planlarken kolay 

anlaşılabilir, dikkat çekici, eğlenceli ve eğitici olmasına dikkat ettim.” (ÖA2) “Etkinlikleri hazırlarken ebeveynlerin 

anlayabileceği bir şekilde hazırlamaya dikkat ettim.” (ÖA21) şeklinde ifadelerine rastlanmıştır.  
Tablo 2: Başarılı Olunan Noktalar Teması 

Temalar Frekans 

Yaratıcı ve eğlenceli fikirler üretme 12 

Sorumluluklarını yerine getirme 3 

İşbirliği içinde çalışma 2 

Etkili öğrenme süreçleri planlama  18 

Tablo 2 incelendiğinde, başarılı olunan noktalar teması altında öğretmen adaylarının, 12’sinin yaratıcı ve eğlenceli 
fikirler üretme, 3’ünün sorumluluk alma ve yerine getirme, 2’sinin iş birliği içinde çalışma ve 18’inin etkili öğrenme 
süreçleri planlama boyutlarında kendilerini başarılı buldukları görülmektedir.  
Öğretmen adaylarının ifadeleri başarılı olunan noktalar teması adı altında incelendiğinde; adayların kendilerini 
yaratıcı ve eğlenceli fikirler üretme teması altında, “Etkinlikleri planlarken etkinliğin çocuklar için öğretici etkinlik 
olması için yaratıcı fikirler verme ve oluşturmada kendimi geliştirdiğimi ve yaratıcılığımı geliştirmede başarılı 
olduğumu düşünüyorum (ÖA10)”, sorumluluklarını yerine getirme teması altında, “Kısacası bu süreci güzel 
yönlendirebildiğimi ve üzerime düşen görevleri başardığımı düşünüyorum (ÖA17)”, iş birliği içinde çalışma teması 
altında, “Grup arkadaşımla ortaklaşa iş bölümünü iyi yaptığımı ve üzerime düşen sorumlulukları yerine başarılı bir 
şekilde getirdiğimi düşünüyorum (ÖA15)” etkili öğrenme süreçleri planlama teması altında, “Etkinliklerde dikkat 

edilecek noktaların neler olduğunu bilerekten, öğrenme sürecinde gösterilecek göstergelerin seçiminde nasıl 
ilerleyeceğimi öğrenip öğrenme sürecini yazarken başarı gösterdiğimi düşünüyorum” (ÖA1) ve “Özellikle kazanım-

göstergeleri sürece dâhil etmede gelişme kaydettim ve planlama yaparken izlemem gereken yolu kafamda 
tasarlamakta son derece başarılı olmaya doğru yol kat ettim (ÖA23)” şeklinde ifade ettikleri belirlenmiştir.  
Tablo 3: Güçlük Çekilen Noktalar Teması 

Temalar Frekans 

Güçlük yaşadığını belirtmeyen 8 

İşbirliği içinde çalışma 1 

İletişim kurma 2 

Yaratıcı olma  2 

Teknolojik olanaklar 3 

Farklı yaş gruplarına hitap etme 13 

Güçlük çekilen noktalar teması altında öğretmen adaylarından 1’inin iş birliği içinde çalışma, 2’sinin iletişim kurma 
ve yaratıcı olma, 3’ünün teknolojik olanaklar ve 13’ünün farklı yaş gruplarına hitap eden etkinlik içerikleri planlama 
konularında güçlük çektiklerini ifade ettikleri, 8 öğretmen adayının ise güçlük yaşamadığını belirttiği tespit 
edilmiştir.  

Öğretmen adaylarının ifadeleri incelendiğinde; işbirliği içinde çalışma teması altında “Uzaktan eğitimde olduğumuz 
için grup arkadaşımla iş birliği yapmak zordu (ÖA20), iletişim teması altında “Etkinlik uygulamalarında en güçlük 
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çektiğim konu arkadaşıma ulaşabilmekti. Herkesin şu dönemde belirli zorlukları ve sorumlulukları olduğu için 
birbirimize çok zor ve geç dönüş sağlıyorduk yani bana göre böyleydi (ÖA26)”, teknolojik olanaklar teması altında 
“Etkinliğimizin videosunu çekerken telefonumla ilgili zorluklar yaşadım. Etkinlikte genel olarak teknolojik imkânlar 
konusunda sıkıntılar yaşadım diyebilirim (ÖA22)”, yaratıcı olma teması altında “Evde uygulanacak etkinlikler için 
farklı fikirler oluşturmada güçlük yaşadım (ÖA4)”, farklı yaş gruplarına hitap etme teması altında “Evlerde imkânlar 
kısıtlı olduğundan hangisiyle yapsam, neleri eklesem daha çok dikkat çekerdi bunları düşündüm. Çocukların 
gelişimleri fark gözettiğinden yaş gruplarına göre lazım olduğunda mesafe gibi ölçüleri ayarlamalarda yardım 
gerekiyordu (ÖA5) ve “Etkinlikleri farklı yaştaki çocuklara göre nasıl hazırlayabilirim diye zorlandım (ÖA27)” 
şeklinde ifade ettikleri belirlenmiştir.   
Tablo 4: Bireysel Açıdan Öğrendiklerim Teması 

Temalar Frekans 

Eğlenerek öğrenme 12 

Kendini iyi hissetme 18 

Tablo 4’e göre THU dersi kapsamında yürütülen çalışmada 12 öğretmen adayının bireysel açıdan öğrendiklerim 
teması altında eğlenerek öğrenmeden, 18 öğretmen adayının ise kendilerini iyi hissetmeden bahsettikleri 
belirlenmiştir.  
Eğlenerek öğrenme teması altında öğretmen adaylarının kendilerini “Eğlenerek öğrenme ve kendini iyi hissetme 
teması altında “Etkinlik ve materyalleri hazırlarken keyif aldım (ÖA28)”, “Bu projenin en çok instagrama içerik 
hazırlama aşamasından keyif aldım. Nedeni ise eğitime engel olabilecek hiçbir şeyin olmadığını gördüm. Çocuklar 
için her daim iyi şeyler yapmaya çalışmak bana çok keyif verdi. Evlerimizden oturarak dahi olsa bir şekilde onlara 
ve ailelerine fayda sağlayabilmek beni mutlu etti ve eğlendirdi (ÖA21)” şeklinde ifade ettikleri tespit edilmiştir.  
Kendini iyi hissetme teması altında ise öğretmen adaylarının, “Farklı bir platformda kendimi ifade edebilmek, bana 
iyi hissettirdi. Ayrıca daha önceden “ben nasıl yapacağım” diye düşünürken proje sonrasında “ben yapabilirim” 
diye düşündüm. Bu da bana iyi hissettirdi (ÖA11)”, “Etkinlik içeriğine yönelik planı hazırladıktan sonra 
materyalleri hazırlamak, kesmek, yapıştırmak, üretmek, deneyimlemek ve en sonunda etkinliği uygulamak bizzat 
yaşamak keyif vericiydi (ÖA22)” şeklinde ifade ettikleri belirlenmiştir.   
Tablo 5: Mesleki Açıdan Öğrendiklerim Teması 

Temalar Frekans 

Nitelikli zaman geçirme konusunda aileyi yönlendirebilme 17 

Materyallerin oyun aracı olma potansiyeli  12 

Tablo 5’ bakıldığında mesleki açıdan öğrendiklerim başlığında 17 öğretmen adayı, doğal afetlerin doğurduğu 
sonuçlar veya Covid-19 gibi salgın hastalıklara bağlı oluşabilecek pandemi koşullarından kaynaklı olarak eğitim 
öğretime ara verilmesi ya da uzaktan eğitime geçilmesi gibi durumlarda ebeveynleri çocuklarıyla evde nitelikli 
zaman geçirme ile ilgili yönlendirebilme hakkında beceri kazandıklarını ifade etmişlerdir. Aynı zamanda 12 
öğretmen adayının çevrede bulunan materyallerin bir oyun aracı olma potansiyelini keşfetmelerinin mesleki 
yaşamlarını kolaylaştırıcı bir etkisinin olduğunu düşündükleri tespit edilmiştir.  

Nitelikli zaman geçirme ile ilgili aileyi yönlendirebilme teması altında öğretmen adaylarının kendilerini “Etkinliğin 
materyallerinin de evlerde kolayca bulunabilir olması, etkinliğin aileler tarafından uygulanabilirliğini arttırmış 
oldu. Böylece ben de aileleri çocuklarıyla zaman geçirme konusunda bilgilendirebileceğimi fark ettim (ÖA24)”, 
“Aileleri çocuklarıyla evde kaliteli zaman geçirme konusunda nasıl yönlendireceğimi anladım (ÖA12)” şeklinde 
ifade ettikleri belirlenmiştir.  

Öğretmen adaylarının materyallerin oyun aracı olma potansiyeli teması altında, “Bu proje çalışmasında ev ortamında 
da kolaylıkla uygulanabilecek ve evde kolaylıkla hazırlanan materyallerden oluşan etkinliklerinde olabileceğini 
öğrendim. Az materyalle etkinlik yapmayı ve günlük hayatta kullandığımız materyalleri etkili bir şekilde etkinlikte 
kullanabileceğimi öğrendim (ÖA3)” ile “Meslek hayatımda çok yönlü düşünmeme daha yaratıcı fikirlerle 
öğrencilerimin gelişimine faydalı güzel etkinlikler yaparak başarılı bir öğretmen olmama katkı sağlayacağını 
düşünüyorum. Ayrıca materyalleri çeşitlendirerek kolayca ulaşabilecek materyaller seçtim bu da çevredeki birçok 
şeyin materyal olarak kullanılabileceğini görmemi sağladı (ÖA16)” ifadelerine yer verdikleri tespit edilmiştir.  

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER  
Covid-19 pandemisi sürecinde THU dersi kapsamında okul öncesi öğretmen adaylarının kolay ulaşılabilir ve 
ekonomik materyaller aracılığı ile evde ailelerin çocukları ile birlikte oynayabilecekleri hareketli oyunları planlaması 
ve bu oyunları hedef kitleye bir sosyal medya uygulaması ile ulaştırması sürecine dair deneyimlerinin ortaya çıkarılıp 
incelenmesinin amaçlandığı çalışmanın sonucunda, öğretmen adaylarının dikkat edilen noktalar, başarılı olunan 
noktalar ve güçlük çekilen noktalar ile bireysel ve mesleki açıdan öğrendiklerim temalarına ilişkin görüşlerine 
ulaşılmıştır. Dikkat edilen noktalar boyutunda öğretmen adayları, THU dersi kapsamında çocukların yaş ve gelişim 
özelliklerine uygun, kolay ulaşılabilir ve ekonomik materyallerin kullanıldığı, eğlenceli etkinlikler planlamaya 



Academic Social Resources Journal                                                                               Open Access Refereed & Indexed & Journal 
 

1948                           ASR journal  Year 2023, Vol:8, Issue:45 (JANUARY)                          

odaklandıklarını belirtmişlerdir. Bununla birlikte çalışmada öğretmen adaylarının, etkili öğrenme süreçleri planlama, 
yaratıcı ve eğlenceli fikirler üretme, işbirliği içinde çalışma boyutlarında kendilerini başarılı hissettikleri ancak bazı 
öğretmen adaylarının farklı yaş gruplarına yönelik etkinlik tasarlama konusunda güçlük yaşadığı tespit edilmiştir. 
Bireysel ve mesleki açıdan öğrendiklerim boyutlarında ise öğretmen adayları, kendilerini iyi hissettiklerini ve 
nitelikli zaman geçirme ile ilgili aileyi yönlendirebileceklerine inandıklarını ifade etmişlerdir.  

İlgili alan yazın incelendiğinde; YÖK tarafından önerilen THU dersi yönergesine (2011) göre dersin toplumun 
sorunlarına karşı duyarlı olmayı, sorunlara yönelik projeler üretmeyi, süreçte aktif olmayı, işbirliği içinde çalışmayı, 
iletişim ile yaratıcı düşünme becerileri kazanmayı ve öz değerlendirme becerisi geliştirmeyi hedeflediği 
görülmektedir. Bununla birlikte konu ile ilgili yapılan araştırmalarda THU dersinin; öğretmen adaylarının mesleki ve 
kişisel gelişimlerine olumlu yönde katkı sağladığını göstermektedir (Beldağ vd., 2015; Chambers ve Lavery; 2012). 

Örneğin; Gürol ve Özercan (2010), Erkan, Uludağ ve Burçak’ın (2012) araştırmalarında, THU dersini takip eden 
öğretmen adaylarının kişisel gelişimlerinin olumlu yönde etkilendiği bulgusuna yer verilmiştir. Dinçer ve diğerleri 
(2011) tarafından yapılan çalışmada ise dersin, okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerine 

katkısının olduğu ve özel alan bilgilerini desteklediği sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde Küçükoğlu, Ozan ve 

Taşgın’ın (2016) araştırmasında öğretmen adayları THU dersinin; akademik, mesleki, sosyal ve duygusal gelişimleri 
açısından kendilerine önemli katkı sağladığını belirtmişlerdir. Bununla birlikte bu dersin öğretmen adaylarına; etkili 
iletişim, öz değerlendirme, sorun çözme ve kendine güven duyma gibi boyutlarda katkı sağladığını belirleyen (Çoban 
vd., 2010; Gökçe, 2011) çalışmalara da rastlanmıştır. Gönüllülük çalışmaları; bireyin kendini iyi hissetmesine, 
kendine güvenmesine ve kendi hakkında daha olumlu bir bakış açısına sahip olmasına katkı sağlamaktadır (Clary ve 

Snyder, 1999; Tülüce, 2014). Bu doğrultuda araştırmada ders kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda öğretmen 
adaylarının başarılı olma, mutlu olma ve işe yaradığını hissetme duygularını yaşamasının kendini iyi hissetme ve 
kendine güven duygusunu olumlu yönde desteklemiş olabileceği söylenebilir.  

THU dersi, öğretmen adayının mesleki alanı ile bağlantılı olarak öğrenme hedefleri ve fırsatlarını ortaya koyan 
çalışmalarla toplumsal duyarlılık geliştirmesi ve bu şekilde mesleki açıdan gelişim göstermesi bakımından da 
önemlidir (Küçükoğlu ve Çoşkun, 2012). Kehl ve diğerleri (2022) çalışmalarında pandeminin üniversite 
öğrencilerinin THU dersi uygulamalarına dair memnuniyetlerini etkileme durumlarını incelemişler; küresel 
salgından kaynaklı zorluklara rağmen hizmet ederek öğrenme deneyimiyle ilgili öğrencilerin kişisel ve profesyonel 

gelişimlerinin devam ettiği belirlenmiştir. Bu bağlamda, bu çalışmada da öğretmen adaylarının araştırma sürecinde 
elde ettikleri deneyimler doğrultusunda Covid-19 gibi salgın hastalıklara bağlı oluşabilecek pandemi koşulları veya 
doğal afetlerin doğurduğu sonuçlardan kaynaklı eğitim öğretime ara verilmesi ya da uzaktan eğitime geçilmesi gibi 
durumlarda aile ve çocuğa destek olma konusunda farkındalık geliştirdikleri ve bu anlamda zorlu durumlarla 
karşılaşıldığında esnek olma ve var olan duruma adapte olarak üstesinden gelme boyutlarında kendilerine güven 
duydukları söylenebilir.  
Her araştırmada olduğu gibi bu çalışmanın da sınırlılıkları bulunmaktadır. Çalışma, 29 öğretmen adayı ile 
gerçekleştirilmiştir. Daha sonraki çalışmaların Türkiye’deki diğer eğitim fakülteleri veya bölümlerinde öğrenim 
görmekte olan öğretmen adaylarını kapsayacak şekilde daha geniş bir çalışma grubu ile yapılmasının konunun 
derinlemesine incelenmesi açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte çalışmada sadece 
araştırmacılar tarafından geliştirilen değerlendirme formu aracılığıyla veri toplanması da bu araştırmanın 
sınırlılıklarındandır. Konu ile ilgili yapılacak çalışmalarda verilerin güvenirliğini artırılması amacıyla farklı veri 
toplama tekniklerinin bir arada kullanılması önerilebilir. Ayrıca öğretmen adaylarından yansıtıcı günlük tutmaları 
istenebilir. Yansıtıcı günlüklerin süreç boyunca tutulması sürecin tamamı (başlangıç, gelişme ve sonuç) hakkında 
bilgi sahibi olma açısından daha yararlı olacaktır. THU dersi kapsamında toplum yararına yürütülen projelerin 
görünürlüğünü artırabilmek amacıyla farklı platformlarda yaygınlaştırılması da sağlanabilir.  
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Varoluşundan bu yana insan, barınma ve beslenme başta olmak üzere, günlük hayatında birçok ihtiyacını karşılamak 
için toprağı kullanmıştır. Gerek yapı malzemesi gerekse günlük kullanım eşyası olarak şekillendirilen yüksek killi 
çamurun, dayanıklılık kazanması amacıyla ateşte pişirilmesi sonucu ulaşacağı sağlamlığı kavrayan insan, seramik 
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oluşturulan seramik, Yakın Doğu’da çiftçilik faaliyetlerinin başlaması sonucu, tahıla dayalı beslenmenin ortaya 
çıkışı, depolanması gerekli besinlerin elde edilmesi, ateşte pişirilmesi gerekli olan sulu aş kavramının hayata girmesi 
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Kemal Uludağ’ın Çağdaş Türk Seramik Sanatındaki Yeri 

Place of Kemal Uludağ in Contemporary Turkish Ceramics Art  

ÖZET 

Makalenin konusunu, Kemal Uludağ’ın, sanatçı kimliği ve eserleri ile birlikte, çağdaş Türk 
seramik sanatı içindeki yeri oluşturmaktadır. Araştırmada sanatçının imzasını taşıyan seçilmiş 
seramik eserlerin, biçim dili ve ikonografik çözümlemesi yapılmıştır. Eserlerde görülen teknik 
beceriler ve sanatsal ifade tercihlerinden yola çıkarak, Uludağ’ın sanat üslubu ve Türk 
seramiğine getirdiği yenilikler saptanmaya çalışılmıştır. 
Anadolu’da, Neolitik Dönem’den itibaren insan hayatında yer alan seramik, ait olduğu 
toplumların yaşam biçimine göre şekil alarak ve gelişerek günümüze ulaşmıştır. İşlevsel 
mimari ögeler ve yardımcı gereçler olarak insan hayatında yer alan seramik, 20. yüzyılın 
ortalarında, işlevsellikten sıyrılarak, resim ve heykel sanatçıları tarafından dikkat çeken, duygu 
ve düşüncelerin somutlaştırılmasında kullanılan bir malzeme niteliği kazanmıştır. Seramik 

kullanımında, Avrupa merkezli gelişen bu yenilikle başlayan seramiğin çağdaşlaşma süreci, 
Türkiye’ye de yansımış ve Anadolu’da köklü bir geçmişe sahip seramik üretimi, yeni bir 
çehreye bürünmüştür.  
1950’li yıllarda, Avrupa ile paralel bir gelişim gösteren çağdaş Türk seramik sanatçıları 
tarafından, işlevsel yönden bütünüyle uzaklaşmış, tamamen sanatsal ifadelerin somutlaştırılmış 
biçimleri olarak seramik eserler üretilmeye başlamıştır. Çağdaş Türk seramiğinin serüveni, 
ülke içinde ve dünya çapında ses getiren bir yaratıcılık ve üretkenlik gösteren seramik 
sanatçıları sayesinde günümüzde de devam etmektedir. Bu sanatçılardan biri olarak Kemal 
Uludağ, özgün sanat dili ve irdelediği konularla, hem Türk toplumunun duygularına hem de 
seramik sanatına büyük katkılar sağlamaktadır. 
Anahtar Kelimeler:  Kemal Uludağ, Türk Seramik Sanatı, Seramik 

ABSTRACT 

The subject of the article is Kemal Uludağ’s place in contemporary Turkish ceramic art, 
together with his artist identity and works. In the research, the format language and 

iconographic analysis of selected ceramic works, bearing the artist's signature, were conducted. 

Based on the technical skills and artistic expression preferences seen in the works, the 

innovations that Uludağ brought to the art style and Turkish ceramics were attempted to be 

determined. 

Ceramics, which has taken place in human life in Anatolia since the Neolithic period, has 

reached the present day by taking shape and developing according to the lifestyle of the 

societies it belongs to. Ceramic, which takes place in human life as functional architectural 

elements and auxiliary materials, has become a material that draws attention by painting and 

sculpture artists in the middle of the 20th century and is used to embody emotions and 

thoughts, by getting rid of functionality. The modernization process of ceramics, which 

developed with this European-centered innovation in the use of ceramics, was also reflected in 

Turkey, and ceramic production, which has a deep-rooted history in Anatolia, took on a new 

face. 

In the 1950s, ceramic works began to be produced by contemporary Turkish ceramic artists, 

which developed in parallel with Europe, completely moved away from the functional aspect, 

and completely embodied forms of artistic expressions. The adventure of contemporary 

Turkish ceramics continues today, thanks to ceramic artists, who show creativity and 

productivity in the country and around the world. As one of these artists, Kemal Uludağ makes 
great contributions to both the feelings of Turkish society and the art of ceramics with his 

unique art language and the subjects he examines. 
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ve kalıcı barınakların oluşturulması gibi yaşamdaki köklü değişimlerin neticesinde, ilkel topluluktan uygar topluma 
geçişin yaşandığı, üretim ve kültür devrimi olarak nitelendirilen Neolitik Çağ’da insan yaşamına dâhil olmuş, 
günümüze kadar kesintisiz olarak kullanımını sürdürmüştür (Anılanmert ve Rona, 1997: 1634; Arcasoy, 1983: 1; 
Ayta, 2017: 87; Başgelen, 2006: 109; Güvenç, 2011: 67; Sevin, 2016: 48; Sözen ve Tanyeli, 2017: 273; Turani, 
2019: 131). 

Dünya’da insanlığın var olduğu birçok yerde, seramiğin izlerine rastlanmakta, her toplumda farklılık gösteren 
kültürel değerler, gelenekler, âdetler, inançlar, beslenme şekilleri ile coğrafi bölgelere göre değişik nitelikler gösteren 
kilin yapısı ve pişirme derecesi gibi teknik özelliklerin, seramik üretimi üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Ait 
olduğu toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik şartlarına göre şekillenen seramik, bezemesinden biçimine kadar 
barındırdığı birçok unsurla, özellikle yazılı kaynakların bulunmadığı tarih öncesi dönemlerin aydınlatılması adına, 
tarihi bir belge değeri görmesi bakımından, insanın uygarlığa yapmış olduğu en eski ve kalıcı katkılardan biri olarak 
kabul edilmektedir (Erman, 2012: 19; Mutlu, 2007: 72-73; Özdoğan, 1997: 381; Pischel, 1981: 17; Ünal, 2020: 928, 

931). Anadolu gibi çok sayıda farklı kültürü barındırmış bir coğrafyada, Neolitik Çağ’dan itibaren hüküm sürmüş 
tüm uygarlıklara dair yapılan araştırmalarda ele geçen seramik eserlerin, kültür varlıkları arasındaki yeri, yadsınamaz 
derecede önem taşımaktadır (Ünal, 2020: 928). Her uygarlığın, kendi kültür esaslarına bağlı olarak geliştirdiği ve 
ürettiği seramik eserler, Anadolu kültür varlıklarını zenginleştirmiş ve seramik sanatına köklü bir geçmiş 
oluşturmuştur. Bu köklü geçmiş, günümüz sanatçıları için önemli bir birikim ve esin kaynağı teşkil etmektedir. 

Pişirilmiş killi çamurun, ilk olarak depolama amacıyla kullanılan çanak, çömlek, kap ve küpler şeklinde günlük 
hayatın içine girmesinin yanında, dinsel törenlerde simgesel anlamlar taşıyan idoller gibi kutsal sayılan eşyalar, 
çeşitli figürlerden oluşturulmuş heykelcikler, aydınlatmayı sağlayan kandiller, tütsüler, haberleşme ve belgeleme 
işlevi olan tabletler, mühürler, tuğla, kiremit, suyolu ve künk gibi mimari elemanlar, takılar ve süs eşyaları, mezar 
armağanları, çocuk oyuncakları, ocak gibi gündelik kullanım eşyaları, ölü küllerinin saklandığı kaplar ve lahitler gibi 
çok sayıda biçimin oluşturulmasında da malzeme olarak kullanıldığı görülmektedir (Acartürk, 2012: 2-3; Erman, 

2012: 20; Özdoğan, 1997: 382; Seramik Tanıtım Komitesi, 2003: 13). Killi çamurun bu kadar geniş bir kullanım 
alanına sahip olmasının başlıca nedenleri, malzemenin esnekliği ve şekillendirmedeki kolaylığı olmuştur (Erman, 
2012: 20). Ayrıca killi çamur, elde edilebileceği toprağın yeryüzünün en üst tabakası olmasından ötürü, ulaşılması 
oldukça kolay bir malzeme niteliğine sahiptir. Bu sebeple insanların, ihtiyaçlarını karşılamak adına, ilk olarak en 
yakınlarındaki killi toprağa başvurmaları, olağan bir durum olarak değerlendirilmektedir. 
Ortaya çıktığı dönemden itibaren, hayatın yardımcı bir unsuru olacak şekilde üretilmiş olan seramikler, Endüstri 
Devrimi’ne kadar, Tunç Çağı’nda ortaya çıkan ve torna (Akurgal, 1998: 12) niteliği taşıyan yardımcı araçlarının 
kullanım mantığından pek de farklı olmayan, elle şekillendirme ve kalıp kullanımı gibi tekniklerin de dâhil olduğu 
geleneksel yöntemlerle, işlevselliği ön planda tutulan objeler şeklinde meydana getirilmiştir. İnsanın killi çamuru, 
torna kullanarak kısa sürede şekillendirebilmesi ve üretim objesi olarak sayıca geliştirebilmesi, seramiğin, günümüze 
kıyasla daha basit de olsa, ilk endüstrileşmesi anlamına gelmektedir. Ancak büyük Endüstri Devrimi’nin, insan 
yaşamında yarattığı köklü değişimlerle yeniden şekillenen dünyada, seramik de farklı bir boyut kazanmaya 
başlamıştır. Seramikler, gelenekselin dışına çıkarak, artan nüfusa paralel olarak gelişen yoğun talebi karşılamak 
adına, endüstrinin en etkili kollarından biri hâline gelmiştir. Ancak endüstrideki seri üretime göre, standart biçimler 
şeklinde tasarlanan objelerin, zamanla estetik niteliğinin bozulması, dönemin sanatçılarını ve aydın kesimini rahatsız 
etmiştir. Endüstrideki bu kötü gidişatın, tasarım konusunda sanatçılarla sağlanacak işbirliği neticesinde 
giderilebileceğini savunan birtakım sanatçı ve aydın kişiler tarafından, çeşitli sanat hareketleri ve kurumlar 
oluşturulmuştur. Bu hareket ve kurumlar sayesinde, endüstride estetik tasarımlar oluşturulmaya başlanmıştır. 
Endüstriyel anlamda, işlevsel objeler olarak çağdaşlaşan ve yeni dünyayla uyum içinde tasarlanan seramiklerin, 
zamanla farklı disiplinlerle uğraşan sanatçıların da dikkatini çekmesi sonucu, seramik malzemenin, düşünsel bir ifade 
aracı olabileceği fikri doğmuştur. Böylece sanatsal yaratılarda malzeme olarak kullanım alanı bulan seramiğin, 
artistik açıdan çağdaşlaşma süreci de başlamıştır. 
Öncelikle Avrupa merkezli gelişen artistik çağdaş seramik biçimleri, tüm dünyaya yayılmış ve Türk plastik 
sanatçıları da bu yeni malzemeden etkilenmiştir. Seramiği sanatsal bir ifade aracı olarak kullanan, özgün biçim ve 
içerikleriyle eserleri evrensel boyuta ulaşmış olan Kemal Uludağ, Türk plastik sanatçıları içerisinde dikkat çeken bir 
konumdadır. Heykel ve resim sanatçılarına kıyasla, seramik sanatçılarının ele alındığı araştırmaların azlığından 
hareketle, eksikliği hissedilen bu çalışmada, sanatçının eserlerinin teknik olarak incelenmesi, ikonografik 
çözümlemelerinin yapılması ve sanat tarihi disiplini açısından yorumlanması, çalışmanın temel amacı olarak 
belirlenmiştir.  
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KEMAL ULUDAĞ’IN ÇAĞDAŞ TÜRK SERAMİK SANATINDAKİ YERİ 

 
Görsel 1. Sanatçı fotoğrafı. 
Kaynak: Kemal Uludağ Arşivi, 20.12.2021. 

Kemal Uludağ’ın Sanat Anlayışı ve İlkeleri 
Alman düşünür Friedrich Schiller’e göre bir sanat objesinde olması gerekenler şu şekilde sıralanmıştır; 

“Sanat eserinde insanlık adına bir takım değerler olmalıdır; insanı insan olarak kabul etmeli ve bir değeri, 
etik ya da felsefi değerlerden birini taşımalıdır. 
Biçim olarak duyularımızda kalıcı iz bırakmalı; yapıtın haz uyandırabilmesi için, biçimiyle alıcıyı etkilemesi 
gerekir. Alıcı, mutlaka duyuları aracılığıyla estetik obje ile ilişki kurmak zorundadır. 
Yapıt içeriğiyle düşünme gücümüzü harekete geçirmeli; yapıtı yaşatan mesaj, alıcının kafa gücünü zorlamalı 
ve harekete geçirmelidir. Ancak bu yolla sanat eseri alıcının kafasında biçimlenir ve canlı kalabilir. (Kırca ve 
Mete, 2007: 94)” 

Seramik eserlerini oluştururken Schiller’in sanat objesinin olmazsa olmazı olarak vurguladığı kıstasları baz alarak 
çalıştığını belirten Kemal Uludağ, insanların bireysel ve toplumsal yönünü sorgulayan, bu bağlamda bir takım 
sorgulamalar ve göndermeler yaparak alıcının biçim olarak duyularına, içerik olarak düşünce yapısına ulaşmayı 
temel ilke olarak benimsediğinin altını çizmektedir (Kırca ve Mete, 2007, s. 94). 

Kemal Uludağ eserleri, işlevsellikten ve dekoratiflikten uzak, seramik heykeller veya duvarla bağlantılı panolar 
şeklinde tasarlanmıştır. Sanatçı bu tercihini kendi sözleriyle şu şekilde aktarmaktadır; 

“Bir ressam boyayı, heykeltıraş taşı ya da mermeri nasıl kullanıyorsa, ben de duygumu, düşüncemi, 
paylaşmak istediğim şeyleri aktarmak için seramiği kullanıyorum. O nedenle işlevsellik ve dekoratiflikten 
uzak, daha çok kendi sözü olan seramik heykeller yaratmaya çabalıyorum (K. Uludağ, kişisel iletişim, 
20.12.2021).” 

Kemal Uludağ’ın Tercih Ettiği Sanatsal Üretim Teknikleri ve Malzeme 

Uludağ’ın eserlerini oluştururken karışık teknik, çamura baskı, elle şekillendirme, kalıba dökme ve kalıpla 
şekillendirilmiş biçimlerin yaş iken elle bilinçli bir deformasyona uğratılarak istenilen son şeklin verildiği 
biçimlendirme yöntemlerini kullandığı görülmektedir. Genel olarak Eczacıbaşı’nın stoneware yüksek dereceli 
seramik çamurunu kullandığını belirten Uludağ, çalışmakta olduğu eserinin biçimine uygun hazır sır bulamadığı 
takdirde kullanacağı sırları da kendisinin hazırladığını aktarmaktadır (K. Uludağ, kişisel iletişim, 20.12.2021).  
Çoğunlukla mat sır kullanımını tercih eden sanatçının parlak sırlı eserleri de mevcuttur. Uludağ’ın bu seçimi, 
bütünüyle eserin biçim ve içeriğiyle alakalıdır. Uludağ, eserlerinde mavi, beyaz ve siyah renklendirmenin yanında, 
kırmızı, sarı, turuncu ve kahverengi gibi sıcak tonları da kullanmaktadır. Gerek üretim tekniği gerek dekorlama 
yöntemi olsun, sanatçı, her eserinin oluşumunu, eserin içeriğine en uygun düşecek fiziki tercihlerle 
gerçekleştirmiştir. Uludağ, ustalıkla sağladığı biçim-içerik bütününden ötürü izleyicisini, eserlerinin içeriği kadar 
görüntüsüyle de etkilemeyi başarabilmiştir. 

Kemal Uludağ’ın Sanat Eserlerinde İrdelediği Konular 

Güncel dünya yaşamında, sosyoekonomik ve sosyokültürel çöküntülerin bunalttığı insanlara, ara sıra soluk alma 
olanağının sağlanabileceği tek yolun sanat ve sanatsal etkinlikleri olduğuna inandığını belirten, sanat ve kültür tarihi 
alanında çok sayıda yayını bulunan, sanat yorumcusu ve eleştirmeni Sıtkı Mehmet Erinç’e göre, iyi sanat, bir şekilde 
insanı konu almalı ve insan, geri plana itildiği ve hatta yok sayıldığı bir dönemde, sanatsal yolla, sanatçıların eliyle 
tekrar öne çıkarılmalıdır.3 Sıtkı Mehmet Erinç’in vurguladığı bu sanatsal görüş, Kemal Uludağ’ın eserleri üzerinden 
izlenebilmektedir. Uludağ’ın eserlerindeki temel konu insandır. Eserlerdeki kompozisyonlar insan merkezli 

 
3http://www.kemaluludag.com/insanciklar.asp (Erişim tarihi: 05.02.2022) 



Academic Social Resources Journal                                                                               Open Access Refereed & Indexed & Journal 
 

1954                           ASR journal  Year 2023, Vol:8, Issue:45 (JANUARY)                          

oluşturulmuştur. İnsanla ilgili, insana ait her şeyin, Uludağ eserlerine konu olabileceğini belirten bir diğer sanat 
eleştirmeni Ümit Gezgin, sanatçının, insan merkezli felsefi bir bakışa sahip olduğunu, eserlerini, insana duyduğu 
inancın ve onun karmaşık bütünlüğünü açmaya çalışan bir yaklaşımın şekillendirdiğini belirtmektedir.4 İnsanın 
varlığı, yaratılışı, doğumu, ölümü, yaşam döngüsü, yaşadığı çevresi, yaşam mücadelesi, duygu durumları, psikolojisi, 
inancı, değerleri ve hayata bakış açısı, sanatçının, insani konularının çıkış noktasını oluşturmaktadır. İnsanı, birey 
olarak ele almanın yanı sıra, kalabalık figür grupları şeklinde toplumsal olarak da irdeleyen sanatçı, bireyin toplum 
içindeki konumuna, toplum yapısına, toplumsal sorunlara, toplumdaki sınıfsal farklılıklara, toplumun dayattığı baskı 
ve tabulara, bireyin toplum içindeki var oluş mücadelesine, özgürlüğüne ve kimlik arayışına da değinerek insan 
merkezli bir felsefenin somutlaştırılmış ürünlerini vermektedir. Bunun yanında kadın bedenine karşı toplumun bakış 
açısının irdelendiği, kadının toplum içindeki konumunun sorgulandığı eserleri ile de karşılaşılmaktadır. İnsan 
etkisiyle oluşmuş çevresel problemlere de çalışmalarında yer veren sanatçı, insanı her yönüyle eserlerine konu 
etmiştir. Sanatçının, yaşadığı coğrafyanın kültürel mirasından konulara öykündüğü eserleri de mevcuttur. 
Anadolu’da hüküm sürmüş uygarlıklardan, özellikle Hristiyan inancının benimsendiği Roma ve Bizans 
dönemlerinden kalan kiliselerde yer alan mitolojik sahnelerin işlendiği ikonalar, Uludağ’ın eserlerine yansımıştır. 
Sanatçı, tarihten yola çıkarak ele aldığı konuları, bugünün sanatsal bakış açısı ve özgün diliyle yeniden yorumlamış, 
geçmişi, çağdaş biçimler şeklinde alıcısına sunmuştur. Endüstrinin getirisi olarak yaşamı tehdit eden çevre kirliliği, 
çarpık kentleşme ve kuraklık gibi çevresel problemler de Uludağ eserlerine yansımış konular arasında görülmektedir. 

Kemal Uludağ’ın Biçimlendirme Tercihlerine Göre Sınıflandırılmış Seramik Eserlerinden Seçilmiş Örnekler 

Kemal Uludağ’ın eserleri, soyutlamacı bir dil ile yaratılmış figüratif, seramik heykel ve duvar panoları ile figür 
barındırmayan soyut özgün biçimler şeklinde sınıflandırılabilmektedir. Bunlar yanında Uludağ tarafından, özellikle 
öğrencilik yıllarında ve meslek hayatının başlarında ele aldığı, plansız ve niteliksiz kentleşmeye, çevre kirliliğinin ve 
tüketim toplumunun sorunlarına dikkat çekmek amacıyla bir takım atık nesneler kullanılarak karışık teknikle, 
figürlere yer verilmeden, simgesel, kavramsal ve alegorik bir dil ile oluşturmuş kompozisyonlar da bulunmaktadır. 
Bahsi geçen eser grupları, seçilmiş örnekler üzerinden değerlendirilmiştir. 

Kemal Uludağ’ın Erken Tarihli Ünik Biçimli Eserleri 
Kemal Uludağ’ın eserlerine bakıldığı zaman, özellikle erken tarihli örneklerin her birinin biçimsel olarak ünik 
örnekler olduğu izlenmektedir. Sanatçının arayış içinde olduğu ve sürekli yeni biçim ve içerikleri irdelediği 
eserlerinin ortaya çıktığı bu süreçte çalışmış olduğu eserlerinden biri olan, Türk heykeltıraş Mehmet Aksoy’un, 
“Vücutsallığın, övgüsü, insanın içindeki tanrısal cevherle bütünleşme, ona tapınma, onunla bir olma duygusu, 
kavuşma isteği ve hasretin forma dönüşümü: İşte benim aşk heykellerim!”5 olarak yorumladığı, varlıkta birlik 
anlamına gelen Vahdet-i Vücut adlı serisini oluşturan eserlerini çağrıştıran ve Uludağ tarafından izleyiciye, tasavvufi 
bir felsefe bağlamında insanın varlığını ve nereden geldiğini, birbiri içinde eriyen bedenler üzerinden sorgulatan 

Sevginin Bütünselliği’inde (Gör. 2) bilinçli bir tavırla soyutlanmış figür formları oluşturulmuştur. 

 
Görsel 2. Sevginin Bütünselliği, 1985, Özel koleksiyon, Seramik (İnce taneli şamotlu çamur-1050℃), Elle şekillendirme, 30x25x20 cm. 
Kaynak: http://www.kemaluludag.com/4.asp (Erişim tarihi: 15.12.2021) 

Kemal Uludağ, örnek olarak seçilen eserinde de görüldüğü üzere, kendine özgün diliyle soyutlamacı bir tavır 
dâhilinde figüratif eserlerini oluştururken, aynı süreç içerisinde yine insan merkezli nonfigüratif kompozisyonlar da 
çalışmıştır. Sanatçının Türk öykü, roman, deneme yazarı ve felsefeci Bilge Karasu’nun kitaplarından esinlenerek 
oluşturduğu eserlerinden biri olan Dehlizden Çıkan (Gör. 3) adlı eseri, Karasu’nun Göçmüş Kediler Bahçesi adlı 
kitabında yer alan Dehlizde Giden Adam adlı öyküsüne öykünülerek oluşturulmuştur (Karasu, 2012: 93-102). 

Öyküde yer alan karakterin varlık için verdiği mücadele, Uludağ’ın eserine yansımıştır. Öyküdeki figürün değişim ve 
bozulma hâlini, seramik parçaları ile sembolleştirerek izleyicisine sunmuştur. Bunun yanında sanatçının İki Noktanın 
Öpüşmesi (Gör. 4) adlı eseri gibi de bütünüyle soyut formlar şeklinde çalıştığı da görülmektedir. Sanatçı 
biçimlerdeki içeriğin anlaşılabilirliğini, eserlere verdiği adlardaki ipuçlarıyla sağlamaya çalışmıştır. Eserlerin 

 
4https://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11421/979/266961.pdf?sequence=1&isAllowed=y  (Erişim tarihi: 5.12.2021) 
5https://mehmetaksoy.com/erotik-heykeller/ (Erişim tarihi: 04.02.2022) 
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adlarından yola çıkan alıcının zihninde kompozisyon canlanmakta ve alıcı tarafından insani duygulardan belki aşk, 
belki sevgi veya kavuşma anının sıcaklı hissedilmektedir. Sanatçı iletmek istediği duyguyu en yalın biçimler şeklinde 
izleyicisine sunmuştur.  

 
Görsel 3. Dehlizden Çıkan, 1989, T.C. Kültür Bakanlığı Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonu, Erimiş atık tuğla + Seramik (Şamotlu çamur-
1050℃), Karışık teknik, 50x45x50 cm.  

Kaynak: http://www.kemaluludag.com/13_a.asp (Erişim tarihi: 15.12.2021) 

 
Görsel 4. İki Noktanın Öpüşmesi, 1987, Levent Örtemiz Koleksiyonu, Seramik (Şamotlu çamur-1050℃), Elle şekillendirme, 40x40 cm. 
Kaynak: http://www.kemaluludag.com/11.asp (Erişim tarihi: 15.12.2021) 

Sanatçının sürekli sanatsal yeni denemelerde bulunduğu erken tarihli soyutlaştırılmış figüratif, nonfigüratif ve soyut 
formları yanında görülen, Düşünce Diye Üretilenler (Gör. 5) adlı eserinde de görüldüğü üzere, sanatçı, atık nesneleri 
seramik biçimlerine dâhil etmiştir. Tüketim toplumunun sorunları ve çevre kirliliği konuları, alegorik bir dil ile 
işlenmiştir. Bu eserler, biçimlerin oluşturulmasında kullanılan materyallerden ötürü günümüz dünyasında yaşanan 
küresel ısınma, kuraklık gibi sorunlar yanında sınırları aşan çevresel kirlilikle de felakete sürüklenen Dünya’nın 
yeniden yaşanılabilirliğinin arttırılması yönünde başlatılan kampanyalardan biri olan geri dönüşüm hareketlerinin, 
sanata yansıması olarak sanatçılar tarafından atık nesnelerin sanatsal ifadelerde doğrudan veya yardımcı malzeme 
olarak kullanımının öncü örnekleri olarak nitelendirilebilmektedir. Bahsi geçen eserlerde doğrudan atık 
malzemelerin kullanımı, yoksul sanat akımının ve sanatta hazır nesne uygulamalarının, Uludağ üzerinde etkili 

olduğunu gösteren detaylar olarak yorumlanabilmektedir. Örnek olarak verilen eserler, insanın yaşam alanını 
ilgilendiren, sanatçı tarafından sembolist ve kavramsal sanattan beslenerek, hazır nesne ve yoksul sanat teknikleri ile 
oluşturulmuş kompozisyonlar şeklinde, özgün yaratıcılığın ürünleri olarak alıcıya sunulmuştur. 

 
Görsel 5. Düşünce Diye Üretilenler, 1990, Atık meşrubat kutuları + Seramik (Şamotlu çamur-1050℃), Karışık Teknik, 60x40x35 cm. 
Kaynak: http://www.kemaluludag.com/15.asp (Erişim tarihi: 15.12.2021) 

Kemal Uludağ ile Özdeşleşmiş Figür Tipleri Barındıran Eserleri 
Sanatçının örnek olarak seçilen erken dönem eserlerinde de görüldüğü üzere insan figürlerinde kullanılan 
soyutlamacı yönelim sebebiyle sanatçının 1991 yılı öncesine ait tüm eserleri, biçim olarak birbirinden tamamen 
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farklı olarak tasarlanmıştır. Ancak 1991 yılında ele aldığı, duygu, düşünce, hayata bakış açısı, yaşam tarzı gibi pek 
çok unsurla kültürel birlik ve beraberlik içinde yaşayan insanların temsil edildiği Ekinsel Birlik (Gör. 6) adını verdiği 
eserinde görülen soyutlanmış insan tiplemesi, sanatçının bu dönemden sonraki eserlerinde de sıkça görülmüş olan ve 
Uludağ kimliği ile özdeşleşmiş insan biçimlerinin temeli olmuştur. Sanatçının çalışmalarında öne çıkan ve adeta 
imzası olarak nitelendirilebilecek insan figürlerinin çıkış noktası, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 
Seramik Bölümü’ndeki öğrencilik yıllarına dayanmaktadır. Sanatçı tarafından bu figürün ilk tasarımının, 1986 
yılında öğrenci iken, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe Kampüsü’nde yer alan kütüphane binasının ön cephe duvarına 
yerleştirilmek üzere verilen tasarım projesi ödevi için yapıldığı belirtilmiştir (K. Uludağ, kişisel iletişim, 
20.12.2021). Beş bölümlü bir seramik pano hazırlama projesi ödevinde ilk izleri görülen soyutlanmış insan figürleri, 
sanatçının öğrencilik yıllarından itibaren arayış içinde olduğunu göstermektedir. Topluma ve insana duyarlı kişiliği, 
sanatçının insan figürlerine yönelişini etkilemiş olmalıdır. Bu sebeple sanatçı, öğrencilik yıllarından bu yana ve halen 
insan merkezli temalarla şekillendirdiği birçok sanat eseri yaratmış ve yaratmaya da devam etmektedir. Bu yıllar 
sanatçının hocası Hamiye Çolakoğlu’ndan etkilendiği yıllardır. Çolakoğlu’nun eserlerinde ele aldığı geometrik 

biçimler ve sanatsal arayışlar, Uludağ’ın da öğrencilik yıllarından itibaren yaptığı çalışmalarına etki etmiştir. 
Öğrencilik yıllarındaki sanatsal arayışları, teknik becerisi ve çalışkan üreticiliği, onun sanatçı kimliği yanında aynı 
üniversiteye asistan olmasında da etkili olmuştur. Öğrencilik yıllarından bugüne kadar geliştirdiği insan figürlerinde, 
kadın ve erkek cinsiyetini basitçe ayırmaya çalıştığını aktaran sanatçının, kadın figürleri yuvarlak hatlı omuzlarıyla, 
erkek figürleri ise köşeli omuzlarıyla dikkat çekmektedir. Uludağ’ın bir proje ödevi için hazırladığı tasarımda ilk kez 
yer alan, küçük kafa detaylı, geniş omuzlu ve ayaklara doğru sivrilerek uzanan figürleri, bahsi geçen bölümler 
dışında, gerçek vücut yapısından en ufak bir iz barındırmamasıyla soyutlanmış insan biçimleri olarak 
oluşturulmuştur.  

 
Görsel 6. Ekinsel Birlik, 1991, Seramik (Stoneware-1200℃), Kalıp ve elle şekillendirme, Ø: 55cm. 
Kaynak: http://www.kemaluludag.com/22.asp (Erişim tarihi: 15.12.2021) 

       

Görsel 7-8. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kütüphanesi’nin ön cephe duvarına yerleştirilmek üzere verilen proje ödevi kapsamında, Kemal 
Uludağ tarafından tasarlanan seramik duvar panosu çizimi ve detayı 

1991 yılı öncesinde, sanatçının Hacettepe Üniversitesi bünyesinde görev aldığı sırada gerçekleştirdiği çalışmalarına 
bakıldığı zaman, yardımcı malzemelerle seramik çalışmalarını bütünleştirdiği ve her biri kendi biçim özgünlüğüne 
sahip eserler ürettiği izlenmektedir. Ancak 1991 yılından itibaren, Ekinsel Birlik adlı eser başta olmak üzere, 
sanatçının üretim yönteminin ve pişirme derecesinin değiştiği görülmektedir. Bu değişimde, sanatçının Hacettepe 
Üniversitesi’nde sürdürdüğü seramik eğitim ve öğretim hayatının 1989 yılında Anadolu Üniversitesi bünyesine 
geçmesinin etkili olduğu düşünülmektedir. Bu düşünceye sebep olan nokta, 1200℃ pişirme derecesinde eser 
üretebilmenin, 1990’lar Türkiye’sinde yalnız endüstri desteğiyle mümkün olmasına karşın, Anadolu Üniversitesi’nin 
bu donanıma sahip oluşudur. Bu donanım Kemal Uludağ için bir pozitif bir olanağa dönüşmüş ve şamotlu çamur 
yerine yüksek dereceli stoneware seramik çamuru kullanarak tasarladığı figürlerinden oluşan eserlerini, içeriği kadar 
biçimiyle de nitelikli bir şekilde yaratabilmiştir. Anne, baba ve çocuk figüründen oluşan Aile (Gör. 9) adlı eseri, 
bahsedilen figür tiplemesinin yer aldığı, insan topluluklarının konu edildiği örneklerdendir. Maddi ve manevi 
imkânlarının elverdiği sınırlar dışına çıkamayan ancak bu sınırlar içinde sevgi bağı ile bir arada yaşayan iki insanın 
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işlendiği Sınırlandırılmışlık (Gör. 10) adlı eserinde, benzer biçime sahip figürlerde sanatçının vurguladığı cinsiyet 
ayrımı, oluşturulan hatlardan belirgin bir şekilde ayırt edilebilmektedir.  

 
Görsel 9. Aile, 1991, Seramik (Stoneware-1200°C), Kalıp ve elle şekillendirme, 35x15x12 cm. 
Kaynak: http://www.kemaluludag.com/28.asp (Erişim tarihi: 15.12.2021) 

 

Görsel 10. Sınırlandırılmışlık, 1992, Özel koleksiyon, Fayans + Seramik (Stoneware-1200°C), Karışık teknik, 30x30x5 cm. 
Kaynak: http://www.kemaluludag.com/30.asp (Erişim tarihi: 15.12.2021) 

Sanatçının 1997 yılında ele aldığı, doğum, yaşam ve ölüm tekrarının konu edildiği Döngü 3 (Gör. 11) adlı eserinde, 
soyutlamacı bir tavırla oluşturduğu figürlerini, biçim olarak en yalına indirgediği, ayaklara doğru sivrilen vücudun 
dikdörtgene yakın, daha yapısalcı bir form aldığı izlenmektedir. Dikdörtgenin üst kısmının yukarı doğru sivriltilmesi 
ile oluşturulmuş, vücuda göre oldukça küçük oranlı, küre veya elipse yakın biçimli kafalar, Uludağ’ın 1997 sonrası, 
insan figürü barındıran çok sayıda seramik heykelinde yer almıştır. 1998 tarihli ilk örneklerinden başlayarak 
sanatçının İnsan Yapıları adını verdiği seride yer alan tüm figürler bu biçime sahiptir. Ancak sanatçı, ilk başta 
oluşturduğu küçük kafalı dikdörtgen vücutları kalıptan aldıktan sonra, yaş iken elle, özellikle figürün alt kısmını, 
bilinçli bir deformasyona uğratarak katlamakta veya yamultmakta ve kompozisyona dâhil etmektedir. Bu sebeple 
bahsi geçen figürler, hiçbir eserde bir diğerinin tekrarı olmamaktadır. Bu da Uludağ’ın tekrarlayarak tekrardan 
kaçındığının ve her eserin kendi içinde bir özgünlüğünün oluşuna önem verdiğinin göstergesi olarak 
nitelendirilebilmektedir. Dıştan içe doğru figürlerin alçaltılarak ve sıkıştırılarak yerleştirildiği, gerçekleşen eylemin 
izleyicinin hayal dünyasına bırakıldığı İnsan Yapıları 5 (Gör. 12), toplumu oluşturan bireylerin çeşitliliği ile örtüşen 
İnsan Tipleri (Gör. 13), Uludağ’a özgü soyutlaştırılmış insan figürlerinin yan yana getirilmesiyle oluşturulmuş halka 
biçimli bir duvar kabartması olan ve yaşamın döngüsü içinde güçlü insanlar arasında yer alan zayıfların ve bu 
döngüye ayak uyduramayanların ezilir biçimde yok oluşunun işlendiği Düzlemde Çark (Gör. 14), oldukça karmaşık 
bir yaşamı barındıran ve insan ilişkileri başta olmak üzere birçok yönden dengesi bozulan dünya üzerinde, insanların 
eşit şartlarda el ele vererek dengeyi sağlayabileceği ve dünyayı ayakta tutabileceği mesajının verilmek istendiği 
Denge (Gör. 15), eseri oluşturan insan figürünün gövde yüzeyine işlenen pencerelerle, her birinin içinde farklı 
yaşamların olduğu apartmanlara benzetilen İnsan Blokları 4-3 (Gör. 16) ve günümüzde özellikle ahlak ve namus gibi 
kavramların yalnız kadınların sırtına yüklendiği, kadınların özgürlüğünün kısıtlandığı ve aksi en küçük davranışta ait 
olduğu toplum tarafından acımasızca hor görüldüğü coğrafyalarda, toplumun kanayan yaralarından biri olan töre 
kanunları neticesinde katledilen veya hayatı karartılan kadınlara yönelik bir vurgunun işlendiği Töre 32 (Gör. 17) 
adlı eserler, bahsi geçen figür uygulamasının, kalıp ve elle şekillendirme yöntemleri sonucu üretilmiş çeşitli 
tiplemeleriyle oluşturulmuş kompozisyonların yer aldığı örneklerdendir. 
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Görsel 11. Döngü 3, 1997, Özel koleksiyon, Seramik (Stoneware-1200°C), Kalıpla şekillendirme, 70x53x5 cm. 
Kaynak: http://www.kemaluludag.com/60.asp (Erişim tarihi: 17.12.2021) 

 
Görsel 12. İnsan Yapıları 5, 1998, Özel koleksiyon, Seramik (Stoneware-1200°C), Kalıp ve elle şekillendirme, 30x47x10 cm. 
Kaynak: http://www.kemaluludag.com/64.asp (Erişim tarihi: 18.12.2021) 

 
Görsel 13. İnsan Tipleri, 2000, Seramik (Stoneware-Raku-1000℃), Kalıp ve elle şekillendirme, 30x50x40 cm. 
Kaynak: http://www.kemaluludag.com/86.asp (Erişim tarihi: 18.12.2021) 

 
Görsel 14. Düzlemde Çark, 2001, Şefik Kahramankaptan Koleksiyonu, Seramik (Stoneware-1200℃), Kalıp ve elle şekillendirme, Ø: 90 cm. 
Kaynak: http://www.kemaluludag.com/101.asp (Erişim tarihi: 18.12.2021) 
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Görsel 25. Denge, 2002, Anadolu Üniversitesi Protokol Girişi, Metal profil + Seramik (Stoneware-1200°C), Karışık teknik, 200x135x90 cm. 
Kaynak: http://www.kemaluludag.com/152_a.asp (Erişim tarihi: 18.12.2021) 

 
Görsel 16. İnsan Blokları 4-3, 2014, Özel koleksiyon, Seramik (Stoneware-1200°C), Kalıpla şekillendirme, 65x9x9 cm. 

Kaynak: https://tr.pinterest.com/pin/303852306085022827/ (Erişim tarihi: 19.12.2021) 

 
Görsel 17. Töre 32, 2016, Kemal Uludağ koleksiyonu, Seramik (Stoneware-1200°C), Kalıp ve elle şekillendirme, Ø: 42 cm, h: 32 cm. 
Kaynak: https://www.instagram.com/p/CJ08l7oDogT/ (Erişim tarihi: 19.12.2021) 

Kemal Uludağ’ın insan figürlerinin yer aldığı diğer eser örnekleri, kişinin yalnızlığının ve yaşamın zorluklarına 
karşın yol arayışının işlendiği Geçit (Gör. 18),  Türk sanatında oldukça geniş bir kullanıma sahip olan, kadının 
güzelliğini, mükemmelliğini, cenneti ve anavatanı Türkiye’yi temsil eden lale çiçeğinin sembolik anlamlarından yola 
çıkarak, figür bedenlerinin laleyi anımsatan kıvrımlarla oluşturulduğu Lale Devri 6 (Gör. 19) ve Doğu ile Batı 
arasındaki kültürel farklılıkların, birey ve kul olma tercihlerinin irdelendiği, insanın Tanrı’ya karşı sorumluluğunu 
niteleyen kul kavramıyla, insanın devlete ve ait olduğu topluma karşı sorumluluğunu niteleyen birey kavramlarının 
aynı çerçevede işlendiği, alıcısını dünyevi ve uhrevi bağlamda düşündüren Birey-kuL (Gör. 20) adlı yapıtlardır. 
Ancak burada figürler daha farklı bir oluşum içinde ele alınmıştır. Figürler, dikdörtgen vücutları uzatılarak 
kompozisyonun geri kalanı ile birleştirilmiş bir şekilde işlenmiştir. Geçit adlı eserde figürün gövdesi, bir noktada 
esere konu olan geçide dönüşmektedir. Aynı şekilde Lale Devri 6’da da vücutlar kompozisyonun devamı ile bir 
tutulmuştur. Eserde yer alan figürlerin vücutlarının uzatılmasıyla kompozisyonun tamamlandığı bir diğer örnek 
ToTeM (Gör. 21) adlı yapıttır. Dikdörtgen vücutların halkalar oluşturduğu ToTeM adlı yapıt içeriği kadar biçimi ile 
de izleyicinin dikkatini çekmektedir. Kadın bedeninin toplum içinde metalaştırılmasının, aşağılanmasının ve kadın 
bedeni üzerinden uydurulmuş tabuların irdelendiği bu yapıtı oluşturan ve bedeni çevreleyen, toplumun temsili 
figürler, ağzı açık, geniş, dikdörtgen çeperli seramik halkaların iki ucuna simetrik bir biçimde monte edilmiştir. Bu 
sayede yapıta, iki dikdörtgen vücudun uzayarak oluşturduğu çemberler dizisi izlenimi verilmiştir. ToTeM, çağdaş 
seramik sanatının en önemli örneklerinden bir olarak sanat tarihinde yerini almış bir yapıttır. Kadınının üzerindeki 
toplumsal baskıya eleştirisini sunan sanatçının bu yapıtı, Devlet Resim Heykel Sergisi seramik alanında başarı ödülü 
kazanmıştır. Türkiye’de kadının toplumdaki yerinin sorgulandığı ve cinsel nesneleştirilmesinin irdelendiği bir eserin, 



Academic Social Resources Journal                                                                               Open Access Refereed & Indexed & Journal 
 

1960                           ASR journal  Year 2023, Vol:8, Issue:45 (JANUARY)                          

bir erkek sanatçı tarafından yapılması da alışılmışın dışında oldukça ilginç bir örnek olarak değerlendirilmektedir.  
Uludağ’ın toplumdaki haberlere duyarlı kişiliği, bu eseri yaparken duyduğu bir haberle de ilişkilidir. Bir erkek 
olarak, bu noktaya gelen toplumu ve gelenekleri sorgulamıştır. ToTeM, bir yandan da insanlığın hapsedilmesi de 
olmalıdır, çünkü kadına/insana yapılan şiddet daha çok erkek egemen toplumun ve bağnaz düşüncelerin, geleneklerin 
etkisi ile yapılmaktadır. Buradaki kadın figürüne, geleneksel bir kadın olarak bakılacak olursa, baskı altındaki 
kadının çaresizliğinin işlendiği, entelektüel bir kadın olarak bakılacak olursa da, davranışların hapsedilmesinin 
sorgulandığı söylenebilmektedir. Kadın bedeni üzerindeki baskının sebebi olarak nitelendirilen, toplumdaki erkek 
egemenlik ve üstünlük olarak görülen erkek cinselliği, eserin biçimi ile dile getirilmeye çalışılmıştır.  

İçinde yaşadığı toplum tarafından kabul görme gayesi ile kimi zaman kimliğinden vazgeçmeye zorlanan insanlar, 
zamanla toplumun kalıbına göre şekillenen, diğerlerinden bir farkı kalmayan ve sonuç olarak içinde bulunduğu 
toplumun bireylerden çok seri üretimi andıran kalabalıklara dönüşmesine neden olmaktadır. Sanatçı tarafından 
toplumdaki bu tip insanlar, duygusuzlaştırılmış, biçim olarak farklı da olsa içerik olarak standartlaşmış, birbirinin 
benzer tekrarı apartmanlara benzetilmektedir (K. Uludağ, kişisel iletişim, 20.12.2021). Bundan ötürü sanatçının 
eserlerinde yer alan insanlara, yapı kavramını yakıştırdığı ve eserlerini isimlendirirken aynı kavrama yer verdiği çok 
sayıda eseri mevcuttur.  İnsan Yapıları serisi başta olmak üzere, Uludağ figürünün yer aldığı Toplu İnsan Yapıları 
(Gör. 22) adlı eserde, kompozisyonu oluşturan kalabalık insan figürlerinin, bir kent algısı oluşturur biçimde 
yerleştirilmesi de bu fikrin somutlaştırılmış örneklerindendir. Doğrudan bir kent oluşumunun konu edildiği Kent 

Dokusu (Gör. 23) adlı eserde, kenti oluşturan yapılar da kalıplaşmış insan yapılarında olduğu gibi dikdörtgen 
biçiminde işlenmiştir. 

 
Görsel 18. Geçit, 2005, Özel koleksiyon, Seramik (Stoneware-1200°C), Kalıp ve elle şekillendirme, 37x26x8 cm. 
Kaynak: http://www.kemaluludag.com/159.asp (Erişim tarihi: 19.12.2021) 

 
Görsel 19. Lale Devri 6, 2009, Özel koleksiyon, Seramik (Stoneware-1200°C), Kalıp ve elle şekillendirme, 80x60x30 cm. 

Kaynak: https://www.instagram.com/p/B_KrkomDjZm/ (Erişim tarihi: 19.12.2021) 

 
Görsel 20. Birey-kuL, 2011, Özel koleksiyon, Seramik (Stoneware-1200℃), Kalıp ve elle şekillendirme, 37x26x23 cm. 
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Kaynak: https://www.instagram.com/p/CAslVIAjwbF/ (Erişim tarihi: 19.12.2021) 

 
Görsel 21. ToTeM, 2010, Kemal Uludağ koleksiyonu, Seramik (Stoneware-1200°C), Kalıp, elle şekillendirme ve dijital baskı, 200x95x125 
cm. 

Kaynak: https://www.facebook.com/138715296189135/photos/pb.100026566123292.2207520000../3032642363463066/?type=3 (Erişim 
tarihi: 19.12.2021) 

 
Görsel 22. Toplu İnsan Yapıları, 1999, Özel koleksiyon, Seramik (Stoneware-Raku-1000℃), Kalıp ve elle şekillendirme, 50x120x120 cm. 
Kaynak: http://www.kemaluludag.com/74.asp (Erişim tarihi: 18.12.2021) 

 
Görsel 23. Kent Dokusu, 2005, Paris Türkiye Konsolosluğu, Seramik (Stoneware-Raku-1000°C), Kalıp ve elle şekillendirme, 40x110x150 cm. 
Kaynak: http://www.kemaluludag.com/170.asp (Erişim tarihi: 19.12.2021) 

Kemal Uludağ Eserlerinde Lâbirent Motifi ve Kültürel Miras Etkisi 

Kemal Uludağ’ın figür barındıran veya barındırmayan ancak insani bir felsefe çevresinde şekillenen 
kompozisyonlarında sıkça lâbirent motifine yer verdiği izlenmektedir. İnsanın tek yönde ilerleme zorunluluğunun ve 
arınma yolculuğunun irdelendiği Tablet 5 (Gör. 24), Anadolu insanının kültürel yönden Doğu ve Batı arasında 
kalmışlığının üzerine düşündüren Tek Yön: Doğu-Anadolu-Batı (Gör. 25) ve renkli bir lâbirentten ibaret olan, 
sanatçının kutsal ikonalara öykündüğü İkono 12.11 (Gör. 26) adlı eserler, lâbirent motifinin yer aldığı 
örneklerdendir. Eserlerinde lâbirent motifine yer veren, Doğu ile Batı arasındaki bilgi birikimini sentezleyerek 
eserlerini oluşturan, Doğu kültürü öykülerini irdeleyen ve tasavvufi resimler üreten bir diğer Türk sanatçı Erol 
Akyavaş’ın kompozisyonlarının, Kemal Uludağ üzerinde etkili olduğu, özellikle Tek Yön: Doğu-Anadolu- Batı adlı 
eserinin Akyavaş’ın 1986 tarihli Fihi Ma Fih adlı eseri ile olan benzerliğinden ötürü düşünülmektedir. Sanatçı da bu 
etkiyi doğrulamaktadır. 
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Görsel 24. Tablet 5, 1999, Özel koleksiyon, Seramik (Şamotlu çamur-Raku-1000℃), Elle şekillendirme ve çamura baskı, Ø: 10 cm. 
Kaynak: http://www.kemaluludag.com/78.asp (Erişim tarihi: 18.12.2021) 

 
Görsel 25. Tek Yön: Batı – Anadolu – Doğu, 2000, Özel koleksiyon, Seramik (Şamotlu çamur-Raku-1000℃), Elle şekillendirme, 3x (32x32x3 
cm.) 

Kaynak: http://www.kemaluludag.com/83.asp (Erişim tarihi: 18.12.2021) 

 
Görsel 26. İkono 12.11, 2012, Özel koleksiyon, Seramik (Şamotlu çamur-Raku-1000℃), Çamura baskı, 27x27x3 cm. 
Kaynak: https://tr.pinterest.com/pin/303852306085022729/ (Erişim tarihi: 19.12.2021) 

Kemal Uludağ’ın insan merkezli eserleri dışında, Anadolu’nun kültürel mirasından beslendiği eserleri de mevcuttur. 
Anadolu uygarlıklarından esinlenilmiş eserlerde yer alan figürler de dikdörtgen vücutlu, küçük kafalı biçimler 
şeklinde, kazıma veya çamura baskı tekniği ile seramik yüzeyler üzerine işlenmiştir. Tablet 8 (Gör. 27) ve Âdem ile 
Havva (Gör. 28) adlı dairesel kil tabletlerinde mitolojik cennet sahneleri işlenmiştir. Ikono 10.14 (Gör. 29) adlı eser 
de yine cennette Âdem, Havva, Şeytan ve Bilge Ağacı sahnesinin işlendiği bir eserdir. Eserin diğerlerinden farkı, 
dairesel bir seramik yüzeyi yerine kare bir yüzeye işlenmiş olmasıdır. Seramik çamuru olarak sanatçı dairesel 
olanlarda kırmızı, kare olanda beyaz çamuru tercih etmiştir. Aynı içerikli bu eserlerde görülen biçimsel farklılıklar, 
sanatçının farklı tasarım arayışlarının bir neticesi olarak yorumlanabilmektedir. Mitolojik konulu diğer örneklerden 
İsa’nın havarisi Yahuda’nın ihaneti üzerine yakalanmasından önce son kez yedikleri yemek sahnesinin işlendiği Son 

Akşam Yemeği 2 (Gör. 30), İsa’nın doğum hikâyesinin işlendiği Meryem ile İsa 2 (Gör. 31) ve İsa’nın ölümünü 
gösteren Çarmıhta (Gör. 32) adlı üç eser, Anadolu’da kilise duvarlarına işlenmiş ikonalardan yola çıkılarak 
oluşturulmuştur. Bu konular, tarihte birçok sanatçı tarafından eserlere defalarca konu edilmiştir. Ancak Uludağ’da 
alışılmışın çok uzağında, yeni yorumlar şeklinde izleyiciye sunulmuştur. Özellikle Rönesans sanatçıları tarafından, 
Klasizm’in kuralları çerçevesinde, realist bir anlayışla sıkça ele alınmış temaları, çağdaş bir dille ele alan sanatçı, 
seramik sanatına içerik bakımından da farklı bakışlar kazandırmıştır. 
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Görsel 27. Tablet 8, 2001, Özel koleksiyon, Seramik (Şamotlu çamur-Raku-1000℃), Elle şekillendirme, Ø: 15 cm. 
Kaynak: http://www.kemaluludag.com/124.asp (Erişim tarihi: 18.12.2021) 

 
Görsel 28. Âdem ile Havva, 2002, Özel koleksiyon, Seramik (Şamotlu çamur-1200°C), Elle şekillendirme, Ø: 35 cm. 
Kaynak: http://www.kemaluludag.com/140.asp (Erişim tarihi: 18.12.2021) 

 
Görsel 29. İkono 10.14, 2010, Özel koleksiyon, Seramik (Stoneware-1200°C), Baskı ve elle şekillendirme, 27x27x2 cm. 
Kaynak: https://tr.pinterest.com/pin/303852306084982766/ (Erişim tarihi: 19.12.2021) 

 
Görsel 30. Son Akşam Yemeği 2, 2002, Kemal Uludağ Koleksiyonu, Seramik (Şamotlu çamur-1200°C), Elle şekillendirme, Ø: 50 cm. 
Kaynak: http://www.kemaluludag.com/149.asp (Erişim tarihi: 18.12.2021) 
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Görsel 31. Meryem ile İsa 2, 2002, Kemal Uludağ Koleksiyonu, Seramik (Şamotlu çamur-1200°C), Elle şekillendirme, Ø: 50 cm. 
Kaynak: http://www.kemaluludag.com/145.asp (Erişim tarihi: 18.12.2021) 

 
Görsel 32. Çarmıhta, 2002, Kemal Uludağ Koleksiyonu, Seramik (Şamotlu çamur-1200°C), Elle şekillendirme, Ø: 50 cm. 
Kaynak: http://www.kemaluludag.com/144.asp (Erişim tarihi: 18.12.2021) 

Genel olarak soyut özgün biçimler ve soyutlamacı bir tavırla oluşturduğu figüratif heykellerinden ve duvar 
kabartmalarından oluşan eserlerinde, sanatçı eserlere verdiği adlarla içerikler hakkında ipucu vermekte, 
adlandırmalarda yaptığı büyük küçük harf oyunlarıyla anlatımı güçlendirmektedir. Birey-kuL ve ToTeM adlı eserleri 
bu uygulamaya örnek olarak verilebilmektedir. Adlandırmanın yanında Töre 32 eserinde de görüldüğü üzere seriyi 
oluşturan tüm eserlerde, belli bir nokta bilinçli olarak uygulanan kırmızı renklendirme de anlatımı güçlendiren, 
izleyicinin dikkatini çeken ve kompozisyonun etkili bir biçimde zihinde canlanmasına yardımcı olan detaylandırma 
örneklerindendir. Sanatçı her açıdan yaratıcılığını kullanmakta ve bunu alıcısına göstermektedir.  

SONUÇ 

Kemal Uludağ eserlerinde görülen başlıca konular, insani değerler, aşk, sevgi, bütünleşmiş bedenler, insanın hayatta 

kalma gayesi, yaşamdaki denge, toplum, toplumu etkileyen sosyal olaylar, kültürel gelenekler, hayatın kalabalıklığı 
ve karmaşıklığı, insanın birey olması, insanların birlik ve beraberliği, toplumsal baskı, insanın sınırları ve 
sınırlandırılmışlığı ve insan hayatını etkileyen çevresel faktörlerdir. Sanatçı, sanatın insanları yakınlaştırıcı ve 
bütünleştirici gücünden faydalanarak, yapıtlarıyla toplumun ruhuna dokunmaktadır. Ele aldığı konular, sanatçının 
insani değerlere verdiği önem yanında toplumcu-gerçekçi bir bakış açısına sahip olduğunu da göstermektedir. 
Sanatçının insan temalı eserleri yanında, yaşadığı coğrafyanın kültürel zenginliğinden faydalanarak oluşturduğu 
mitolojik konulu eserleri de bulunmaktadır. Bu eserlerini yaratırken geçmişi kopyalamak yerine, öykündüğü konuları 
kendi duygu ve düşünce süzgecinden geçirerek, çağdaş bir dil ile yeniden yorumlamıştır. 

Kemal Uludağ’ın yapıtlarında bilinçli bir soyutlama hâkimdir. Sanatçı iletmek istediği duygu ve düşünceyi, ayrıntılı, 
açık bir kompozisyon yerine, detaylarından arındırılmış, arılaştırılmış ve soyutlaştırılmış biçimler üzerinden 
aktarmaya çalışmaktadır.  Biçim olarak zihinde kalıcı ancak karmaşıklıktan uzak eserlerle sanatçı, 
izleyicisinde, eserlerinin barındırdığı içeriklerle yoğun bir duygusal etki yaratmayı amaçlamaktadır. Uludağ, 
eserlerini oluştururken mimesis yerine metafor ve ima yoluyla anlatım yapmakta, duygu ve düşüncelerini dolaylı 
yollarla eserlerine yansıtmaktadır. Nitekim sanatçının kendine özgü üslubu, sanatsal yaratıcılığı, biçim ve 
içeriklerinin tutarlılığı ve anlatımı güçlendirici detayları sayesinde aktarmak istediği duygu ve düşünceler etkili bir 
şekilde alıcısına geçmektedir.  Sanatçı, ifade gücü yüksek, izleyicisinin ruh hâline hizmet eden eserleriyle çoğu 
zaman izleyicisini, sanat objesinin alıcısı konumundan çıkararak kompozisyonun tam merkezine çekmekte ve 
izleyiciyi, kendini bulma, kendine güvenme, kendini sorgulama gibi eylemler içine sokmaktadır. Seramik 
biçimlerinin içeriğine ait yorum ve özümsemeleri, zaman zaman izleyicisine bırakan sanatçı, bu tercihi ile eserlerinin 
tüketim sürecini sonsuz kılmaktadır. İzleyicinin hayal gücüne bırakılan eserler, her insanın kendi öznel duyguları ile 
bağ kurmasını sağlamakta ve eserden herkesin yararlanmasına olanak tanımaktadır. Uludağ, bu uygulamalarla 
eserlerini hem biçim hem de içerik yönünden evrensel boyuta taşımayı başarmıştır. 
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Sanatçı, tüketim toplumunun sorunlarının irdelendiği eserlerinde, genelde hazır nesne olarak atık malzemeler 
kullanmıştır. Yoksul sanatın olanaklarından faydalanılan bu örnekler, sanatçının doğrudan aktarım yerine mizah 
yönü yüksek, güçlü bir sembolist dile sahip olduğunu göstermektedir. 

Uludağ ile özdeşleşmiş, soyutlamacı bir dille tasarlanmış insan biçimi, dikdörtgen bir vücuttan ve minik yuvarlak bir 

kafa detayından oluşmaktadır. Sivri üçgenler, keskin köşeler ve dikdörtgen kütlelerden oluşan kompozisyonlarında 
konstrüktivist tavır hissedilmektedir. Sanatçının, insan biçimini yapısalcı bir bakış açısıyla tasarlamasının sebebinin, 
insanların içinde barındırdığı güce olan inanışına bir öykünme olabileceği düşünülmektedir. 
 Sembolizm ve Konstrüktivizm etkili eserleri yanında son derece sade, yalınlaştırılmış biçimler şeklinde minimal 
eserleri de bulunan sanatçı, soyutlama becerisiyle ifade gücü yüksek eserler meydana getirmiştir. Bazı eserlerinde, 
izleyicide bir devinim ve hareketlilik hissi uyanmaktadır. Fütürizm etkili bu eserlerinde, hayatın ve zamanın hızlı 
akışı içinde insanın konumuna değinmiş olmalıdır. 
Sanatçı çeşitli akımlardan izler taşıyan, eğilip bükülmüş özgün formlarında, tercih ettiği şekillerle, renklendirmelerle 
ve adlandırmadaki harf oyunlarıyla, anlatımı güçlendirmeyi başarmıştır. Eserlerinde, alıcı tarafından hissedilen derin 
duygular, eleştirel bir tavırla işlenmiş düşünceler ve özellikle kadın bedenini ve toplum içindeki bireyin var olma 
mücadelesini konu alan sosyal içerikli kompozisyonlarındaki başkaldırı, sanatçının soyut bir dışavurumcu eğilimle 
çalıştığı göstermektedir. 
Kemal Uludağ, sanattan beklenen beceri, yaratıcılık ve özgünlüğü gösterebilmiş, duygusal ve düşünsel kaygılar 
taşıyan eserleriyle çağdaş bir sanatçı olduğunu kanıtlamıştır. Sanatsal ifadelerini tercih ettiği teknik, dil ve 
becerisiyle, bir bütün olarak izleyiciye aktarmayı başarabilen, eserlerindeki eleştirici tavrı, biçim ve içerikteki 
yaratıcılığı ve anlatım dilindeki özgünlüğü ile üretken bir sanatçı olarak Uludağ, eserleriyle çağdaş Türk seramik 
sanatında yer edinmeyi başarmıştır. Sanatçı, karakteristik renk uygulamalarıyla, biçim ve tasarımlarla ve irdelediği 
konularla özgünlüğü yakalamıştır. Sürekli üreten, çalışan ve yeni arayışlar içinde olan sanatçının bu özellikleri, 
ortaya koyduğu eserlerinden de anlaşılmaktadır. Türk seramiğinin gelişimine ve dünya çapında yayılımına, 
eserleriyle destek olan Kemal Uludağ, sanatçı kimliği yanında araştırmacı ve eğitimci olarak gerçekleştirdiği bilimsel 
çalışmaları ile de katkı sağlamaktadır.  

KAYNAKÇA 

Acartürk, B. (2012). Toprağın binlerce yıllık macerası. Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, 4 (1), 1-17. 

Akurgal, E. (1998). Anadolu Kültür Tarihi. Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları. 
Anılanmert, B. ve Rona, Z. (1997). Seramik. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. Cilt 3, İstanbul: Yapı-Endüstri Merkezi 
Yayınları, 1634-1641. 

Arcasoy, A. (1983). Seramik Teknolojisi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları. 

Ayta, T. (2017). Toprak Sanatlarında Teknik Terimler Sözlüğü. İstanbul: Artshop 

Başgelen, N. (2006). Seramiğin bulunup geliştiği Anadolu’nun benzersiz dönemi: Neolitik Çağ. Seramik Türkiye, 
(13), 108-113. 

Erman, D. O. (2012). Türk seramik sanatının gelişimi: Toprağın ateşle dansı. Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, 4 
(1), 18-33. 

Güvenç, B. (2011). Kültürün Abc’si. (5. baskı). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 

Karasu, B. (2012). Dehlizde giden adam. Göçmüş Kediler Bahçesi. İstanbul: Metis Yayınları, 93. 

Kırca, A. D. ve Mete, M. (Haz.) (2007). Türk Seramik Sanatı Sergisi Kataloğu. İstanbul: Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi Yayını. 

Mutlu, H. S.  (2007). Zamanın çarkında Anadolu’da seramik. Anadolu Sanat, (18), 71-75. 

Özdoğan, M. (1997). Çanak-çömlek. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. Cilt 1, İstanbul: Yapı-Endüstri Merkezi 
Yayınları, 380-383. 

Pischel, G. (1981). Tarih öncesi sanatı. Sanat Tarihi Ansiklopedisi. (Çev: H. Kuruyazıcı ve Ü. Alsaç). Cilt 1, 
İstanbul: Görsel Yayınlar, 9-21. 

Seramik Tanıtım Komitesi. (2003). Türkiye’de seramik. İstanbul: Uniform Matbaacılık. 

Sevin, V. (2016). Anadolu Arkeolojisi. (5. basım). İstanbul: Der Yayınları. 

Sözen, M. ve Tanyeli, U. (2017). Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü. (17. basım). İstanbul: Remzi Kitabevi. 

Turani, A. (2019). Sanat Terimleri Sözlüğü. (18. basım). İstanbul: Remzi Kitabevi. 



Academic Social Resources Journal                                                                               Open Access Refereed & Indexed & Journal 
 

1966                           ASR journal  Year 2023, Vol:8, Issue:45 (JANUARY)                          

Ünal, S. (2020). Çağların akışında Anadolu pişmiş toprak kültürü. USBAD Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi 
Dergisi, 2 (4), 927-956. 

Arşiv Belgeleri 
Kemal Uludağ Arşivi. (20.12.2021). Sanatçı fotoğrafı. 

İnternet Kaynakları 
https://www.kemaluludag.com/insanciklar.html (Erişim tarihi: 05.02.2022) 
https://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11421/979/266961.pdf?sequence=1&isAllowed=y  (Erişim 
tarihi: 5.12.2021) 

https://mehmetaksoy.com/erotik-heykeller/ (Erişim tarihi: 04.02.2022) 

http://www.kemaluludag.com/4.asp (Erişim tarihi: 15.12.2021) 

http://www.kemaluludag.com/13_a.asp (Erişim tarihi: 15.12.2021) 

http://www.kemaluludag.com/11.asp (Erişim tarihi: 15.12.2021) 

http://www.kemaluludag.com/15.asp (Erişim tarihi: 15.12.2021) 

http://www.kemaluludag.com/22.asp (Erişim tarihi: 15.12.2021) 

http://www.kemaluludag.com/28.asp (Erişim tarihi: 15.12.2021) 

http://www.kemaluludag.com/30.asp (Erişim tarihi: 15.12.2021) 

http://www.kemaluludag.com/60.asp (Erişim tarihi: 17.12.2021) 

http://www.kemaluludag.com/64.asp (Erişim tarihi: 18.12.2021) 

http://www.kemaluludag.com/86.asp (Erişim tarihi: 18.12.2021) 

http://www.kemaluludag.com/101.asp (Erişim tarihi: 18.12.2021) 

http://www.kemaluludag.com/152_a.asp (Erişim tarihi: 18.12.2021) 

https://tr.pinterest.com/pin/303852306085022827/ (Erişim tarihi: 19.12.2021) 

https://www.instagram.com/p/CJ08l7oDogT/ (Erişim tarihi: 19.12.2021) 

http://www.kemaluludag.com/159.asp (Erişim tarihi: 19.12.2021) 

https://www.instagram.com/p/B_KrkomDjZm/ (Erişim tarihi: 19.12.2021) 

https://www.instagram.com/p/CAslVIAjwbF/ (Erişim tarihi: 19.12.2021) 
https://www.facebook.com/138715296189135/photos/pb.100026566123292.2207520000../3032642363463066/?typ

e=3 (Erişim tarihi: 19.12.2021) 

http://www.kemaluludag.com/74.asp (Erişim tarihi: 18.12.2021) 

http://www.kemaluludag.com/170.asp (Erişim tarihi: 19.12.2021) 

http://www.kemaluludag.com/78.asp (Erişim tarihi: 18.12.2021) 

http://www.kemaluludag.com/83.asp (Erişim tarihi: 18.12.2021) 

https://tr.pinterest.com/pin/303852306085022729/ (Erişim tarihi: 19.12.2021) 

http://www.kemaluludag.com/124.asp (Erişim tarihi: 18.12.2021) 

http://www.kemaluludag.com/140.asp (Erişim tarihi: 18.12.2021) 

https://tr.pinterest.com/pin/303852306084982766/ (Erişim tarihi: 19.12.2021) 

http://www.kemaluludag.com/149.asp (Erişim tarihi: 18.12.2021) 

http://www.kemaluludag.com/145.asp (Erişim tarihi: 18.12.2021) 

http://www.kemaluludag.com/144.asp (Erişim tarihi: 18.12.2021) 

 

 



 

ACADEMIC SOCIAL RESOURCES Journal 
Open Access Refereed E-Journal & Refereed & Indexed 

 
RESEARCH ARTICLE 

Guidance and Psychological Counseling 
 

GİRİŞ  
Çatışma, etkileşimde bulunan bir veya birden fazla kişi arasında herhangi bir mesele hakkında yaşanan uyuşmazlık 
durumudur ve günlük yaşamın normal bir unsurudur (Kreidler, 1997; Türnüklü, Kaçmaz, İkiz ve Balcı, 2009). 
Toplumsal bir varlık olmanın vazgeçilmez parçası olan çatışma, yapıcı ya da yıkıcı oluşuna göre kişinin kendini 
olumlu açıdan geliştirebilmesi ve değiştirebilmesi için bir fırsat niteliğindedir. Çatışmalar, toplumsal yaşam 
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Anlaşmazlık Çözümünde “Seyhan’da Arabulucu/Barış Yapıcı 
Lider Öğrenciler Yetişiyor” Projesinin Uygulanması  
The Implementation of The Project_Peace Maker and Mediator Students Are 

Growing in Seyhan to Manage Conflicts  

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Adana’nın Seyhan ilçesinde bulunan ortaokul ve liselerde, gençler 
arasında yaşanan anlaşmazlıkların belirlenerek, kişisel düzeyde şiddet kültürünün önlenmesi ve 
toplumsal barış, uzlaşı, diyalog ve bütünleşme kültürünü geliştirecek uygulamalarla 

anlaşmazlıkların yönetilmesini ve dönüştürülmesini hedefleyen “Seyhan’da Arabulucu/Barış 
Yapıcı Lider Öğrenci Yetişiyor” projesini değerlendirmektir. Bu çalışmada, yoğun göç ve 
düzensiz kentleşme, beraberinde pek çok sorunun var olduğu Adana’nın en büyük ilçesi 
Seyhan’da bulunan devlet ortaokulları ve liselerinde dört yıl boyunca uygulanan çatışma 
çözme ve akran arabuluculuk modelinin sonuçlarının incelenmesi amaçlanmaktadır.  Proje 
süresince, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 3 pilot okuldan 300 öğrenci, 2016-2017 eğitim-

öğretim yılında 13 liseden 1184 öğrenci belirlenmiş olup, takip eden 2 yılda projenin ilçedeki 
97 ortaokul ve lisede yaygınlaştırılarak öğrencilere “Anlaşmazlık Çözümü, Müzakere ve 
Akran Arabuluculuk Eğitim Programı” uygulanmıştır. Bu çalışma, arabuluculuk 
sözleşmelerinin doküman analizi incelemesi ile yürütülmüştür. Bu doğrultuda yapılan tüm 
müzakere ve akran arabuluculuk sözleşmeleri yıllar (2018-2019 yılları hariç) bazında; yetişen 
arabulucu sayısı, yapılan arabuluculuk sayısı, disiplin olay sayıları, çatışmaların yapıcı çözüme 
ulaşma sayısı açısından incelenmiştir. Sonuç olarak, 3 yıllık süreç içerisinde birikimli olarak 
3322 arabulucu öğrenci yetiştirildiği, 309 anlaşmazlık yaşandığı, 288 vakada uzlaşma 
sağlandığı, arabuluculuk görüşmelerinin başarı oranının %93 olduğu, yapıcı çatışma çözme 
uygulamalarının seçildiği tespit edilmiştir. Arabulucular sosyometri tekniği kullanılarak 
belirlenmiştir. Çalışma sürecinde veli, öğretmen ve yöneticilerle, kabul ve desteklerini almak 

için düzenli toplantılar yapılarak sürece dahil olmaları sağlanmıştır. Proje bulguları, 
arabuluculuk eğitiminin, öğrencilerin liderlik, etkin dinleme, yapıcı konuşma, empatik 
düşünme, problem çözme becerisi, sınıf ve okul atmosferini geliştirdiğini, okul disiplin 
sorunlarının okul yöneticileri ve öğretmenler üzerinde oluşturduğu baskıyı azalttığını 
göstermiştir.  
Anahtar Kelimeler: Anlaşmazlık, Anlaşmazlık Çözümü, Akran rabuluculuğu 

ABSTRACT 

The purpose of this study is the evaluation of the project called:_Traınıng Peace Maker and 
Medıator Students . To Manage Conflıcts by means of training students  so that ;they will help 

enhance social dialoque and diminish individual violence culture and also measure the 

efficiancy of the peer mediation process in solving the conflicts. Seyhan district is the most 

crowded province of Adana city with a very heavy immigration flow and unplanned city 

inhabitation problems and many others. During the project in year 2016, 300 students from 

three pilot schools; and in 2017, 1184 students from 13 lycee s had been selected and trained. 

Following 2 years project results had been disseminated in 97 more schools.Trainings were 

about Conflict Management; Discussion and Peer Mediation processes.The implementation 

followed by document analysis and evaluations.To help this; all of the Mediation contracts; 

The number of the mediators trained;the number of the disciplinary cases;the number of the 

conflicts solved had been evaluated.İn conclusion:3322 students had been tarined as 
Mediators; there had been 309 disciplinary cases; 288 cases had been solved by mediators;and 

the success rate was 93 %. Mediators had been selected depending on the Sociometry 

inventory results. Throughout implementation period teachers and school administrators 

invited to informative meetings to gain their acceptance and support. Project findings show 

that: The Mediation training helps students improve their  leadership, active listening, 

constructive talking, empatethic thinking, problem solving skills, enhancing school and 

classroom environment, decreasing the pressure over school teaches and administrators thanks 

to the diminishing disciplinary cases 
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içerisinde kişiler arası etkileşimin yoğun bir biçimde yaşandığı evde, okulda, iş yerinde veya herhangi bir ortamda 

etkisini gösterebilir.  
Okullar, öğrencilerin birbirleri ve öğretmenleriyle sürekli etkileşimde bulundukları alanlardır. Sürekli etkileşimde 
bulunmak zaman zaman anlaşmazlık ve uyuşmazlığın görülmesine sebep olabilir. Okul ortamında karşılaşılan 
anlaşmazlıklar, anlaşmazlığa düşmüş öğrenci ile başka bir öğrenci ya da grup içinde ve gruplar arasında öğrencilerin 
kendi istek ve gereksinimlerini elde etmek için harekete geçtikleri sözel ya da fiziksel uğraş olarak ele alınmaktadır 
(Longaretti ve Wilson, 2000). Öğrencilerin, günün belirli bir bölümünde aynı mekânı birlikte paylaştığı okul 
ortamında, kişiler arasında anlaşmazlıkların ve çatışmaların yaşanması doğal ve kaçınılmaz bir unsurdur.  

Okullarda öne çıkan çatışma konuları, atışma, oyun çekişmeleri, isim takma, alay etme, laf atışması, dedikodu 
yayma, yıkıcı eleştirilerde bulunma, tehdit, yargılama, manipülasyon, aşağılama, yalan, kıskançlık, emir verme, 
küfür etme, ders esnasında tartışmalar, küsme, duygu sömürüsü yapma, el-kol hareketi, artistlik yapma, kötü bakma, 
eşyaya zarar verme, başkasının eşyasını izinsiz alma, sır tutamama, sınıfta                                                  
ya da kantinde yer kavgası, sosyal ağlarda tehdit ve küfürleşme, idareyi ele alma, yetişkine şikayet etme,  kesintiye 
uğratma, kaçınma ve yok sayma olarak gerçekleşebilmektedir. Bu anlaşmazlıklar ders esnasında, teneffüste, 
koridorda, bahçede, kantinde, serviste gözlenebilmektedir. 

Öğrenciler arasında fiziksel şiddet; sözlü şiddet (bağırma, dedikodu, küfür, aşağılama, alay etme, emir verme, yıkıcı 
eleştirilerde bulunma), oyun sırasında, sıra almada çıkan anlaşmazlıklar, çıkar anlaşmazlıkları, farklı görüş, ideoloji, 
yaşam biçimi, değer ve inanç anlaşmazlıkları, kaynakların dağılımında, kaynaklara sahip olmada ve kontrol etmede 
anlaşmazlıklar, akademik anlaşmazlıklar görülmektedir. Anlaşmazlıkların şiddeti basit kırgınlıklardan çok şiddetli 
yaşamsal tehlike yaratılmasına kadar varabilen çeşitli boyutlarda yaşanabilmektedir.  

Anlaşmazlık durumlarında öğrenciler görmezden gelmek, bastırmak, çatışmadan kaçmak, kabullenmek gibi pasif; 
güç kullanma, sözel ve fiziksel şiddet gibi saldırgan; yüz yüze konuşmak, belli bir seçenek üzerinde anlaşmak, fikir 
alışverişinde bulunmak gibi barışçıl tepkiler verebilmektedir. Ancak literatür incelediğinde, okul ortamında çeşitli 
konularda çatışma yaşayan öğrencilerin anlaşmazlıklarla baş etme yöntemi olarak, sadece bir tarafın kazanmasını 
sağlayan pasif ve şiddet içeren tepkilerle çatışmayı yönetmeye çalıştıkları görülmektedir.  Öğrenciler, öğrenci, 
öğretmen ve otorite figürleriyle yaşadıkları anlaşmazlıkları nadiren sistemli bir şekilde müzakere (kazan-kazan) 

anlayışını benimseyerek barışçı ve yapıcı olarak idare etmektedir. Anlaşmazlık çözüm yöntemi olarak öğrenciler 
tarafından tercih edilen şiddet, engellenmesi, azaltılması ve cezalandırılması şart olan istenmeyen olumsuz 
davranışlar olarak algılanmaktadır. Okullarda öğrencilerin anlaşmazlıkları saldırgan tepkileri içeren yöntemlerle 
çözmeleri hem ilgilileri hem de aileleri rahatsız etmektedir. Çünkü, saldırgan tepkiler, okullardaki şiddet olgusunu 
derinleştirmekte ve güvenli okul anlayışını da sarsmaktadır. Oysa okulların temel işlevlerinden biri barışçı bir 
toplumun temellerini atmak ve öğrencilere istenmeyen davranışlardan arındırılmış bir çevre sunmaktır. Okulların bu 
işlevi okullarda güvenlik önlemlerinin alınması konusunda 2018/10 sayılı bir genelge de de yasal olarak mevcuttur. 

Seyhan ilçesi yaklaşık 792.506 nüfusla, nüfus yoğunluğu bakımından Adana’nın en büyük ilçesidir. Seyhan ilçesinde 
resmi okullarda 174.270 öğrenci eğitim almaktadır. Bunların 36.862’si lise öğrencisi, 58.294’ü ortaokul öğrencisidir. 
Adana’nın eski yerleşim yerleri Seyhan’da bulunmaktadır. Adana’nın farklı bölgelerden aldığı yoğun göç ve 
düzensiz kentleşme, beraberinde pek çok sorunu getirmektedir. Yaşanan olumsuzluklar, okullarda öğrenciler arası 
anlaşmazlıklara neden olmaktadır. Öğrenciler arası çatışmalar ve anlaşmazlıklar, okul ortamında dış denetime dayalı 
ödül-ceza disiplin anlayışı ile çözülmektedir. Şiddetle baş edebilmek için kullanılan cezalandırıcı teknikler, 

öğrencilerin akranlarıyla ve yetişkinlerle yaşadığı çatışmaları olumlu çatışma çözme becerisiyle yönetme becerisini 
geliştirmediği gibi öğrencilere doğru davranışı da kazandıramamaktadır. Gençlerin kendi sosyal yaşamlarındaki 
anlaşmazlıkları yapıcı/barışçıl tepkilerle yönetme becerisini kazanmadan yetiştiğinde, yetişkin yaşamlarında da 
anlaşmazlıklarını yıkıcı şekilde yönetecekleri öngörülmektedir. Yıkıcı yönetilen bir anlaşmazlık, ayrılık yaşanması, 
kavga edilmesi yahut hukuki bir davayla sonuçlanabilir. Okul yıllarında öğrencilere kendi anlaşmazlıklarını şiddete 
başvurmadan, ortak çıkarlarını ve gereksinimlerini karşılayabilmek için soruna aynı açıdan bakabilmeyi, karşı tarafı 
rakip değil, ortak sorunun yapıcı-barışçıl yollarla çözümünde bir arkadaş ya da partner olarak görmeyi ya da bir 
arkadaşlarının kolaylaştırıcılığında ya da liderliğinde çatışma çözme yollarını kullanarak, çatışmaları çözebilmeyi 
öğretmeye ihtiyaç bulunması nedeniyle Adana’nın Seyhan ilçesinde Seyhan Rehberlik ve Araştırma Merkezi 

tarafından geliştirilen “Seyhan’da Arabulucu/Barış Yapıcı Lider Öğrenciler Yetişiyor” projesi uygulanmaya 
koyulmuştur. Bu çalışma kapsamında, Seyhan ilçesinde bulunan ortaokul ve liselerde öğrencilerin yaşadığı 
anlaşmazlıklar, disiplin kurullarına yansımadan önce, kendi akranlarının arabuluculuğunda ele alınarak, müzakere 
yoluyla yönettirilmeye çalışılmaktadır. Böylece bir taraftan öğrencilerin, yaşadıkları anlaşmazlıkları, yapıcı, yaratıcı 
ve barışçıl yollarla yöneterek sorun çözme becerileri geliştirilirken, diğer taraftan anlaşmazlıkların dönüştürülüp 
ortadan kaldırılarak barışçıl bir ortamın sağlanmasına yardımcı olunmaktadır. Ayrıca gelecekte karşılaşabilecekleri 
daha ciddi uyuşmazlıklar için sorun çözme becerileri geliştirilmiş olmaktadır.  
Toplumsal yaşamda, kişiler arasında yaşanan şiddet önlenecek ve dönüştürülecek ise, değişimin ve dönüşümün 
öncelikle bireyde başlaması gerekmektedir. Eğer birey değişmezse toplumsal dönüşüm ve değişim güçtür. 
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Öğrencilerin ergen düzeyinde 11-18 yaşları arasında diyalog kurma, arabuluculuk/barış yapıcılık becerileri ve 
müzakere becerileri gelişir ve aralarında yaşadıkları anlaşmazlıkları müzakere ederek ya da bir akran-arabulucunun 

yardımı ile çözerler ise, okullarda çocuklar ve gençler arasındaki şiddet ve yıkıcılık içeren davranışlar azalacaktır. 
Öğrenciler anlaşmazlık yaşadıklarında şiddet içeren tepkilerde bulunmayı etkili bir yol olarak görmeyi bırakacak, 
akranlarıyla ve öğretmenleriyle ilişkileri düzelecek ve eğitim yaşamları daha verimli bir hale gelecektir. Dolayısıyla 
projede amaç, öğrencilerin akranları ve yetişkinlerle yaşadıkları anlaşmazlıkları, dış denetime gerek duymadan, 
öğretmenlerin ya da yöneticilerin çözmesini beklemeyip kendilerine yönettirerek olumlu çatışma çözme becerilerini 
kazandırmaktır. Bu genel amaç çerçevesinde projenin iki alt amacı bulunmaktadır. Bu alt amaçlar doğrultusunda 
projeye dönük bir değerlendirme yapılacaktır. 
1. Projenin birinci amacı, ortaokullarda ve liselerde arabulucu/barış yapıcı öğrenciler yetiştirmektir. Eğitim almış 
arabulucu öğrenciler, anlaşmazlık yaşayan öğrencileri bir araya getirip kendi denetimlerini yapabilmelerini 
sağlayacak ve sorun çözme becerilerini kullanarak ortak sorunlarını çözebilmelerine yardımcı olacaktır.  
2. Projenin ikinci amacı ise, arabulucu/barış yapıcı eğitimi almış öğrencilerin velilerine yönelik anlaşmazlık çözümü 
ve müzakere eğitimi verilerek, velilerin bilişsel ve duyuşsal anlamda kabul ve desteğini almak, aile içinde karşılıklı 
konuşma, uzlaşı ve istişare kültürünün gelişmesine ve ilişkilerin sağlıklı olarak sürdürülmesine katkı vermektir. 

ANLAŞMAZLIK ÇÖZME VE AKRAN ARABULUCULUĞU EĞİTİMİ 

Anlaşmazlık Çözme ve Akran Arabuluculuğu Eğitimine Duyulan İhtiyaç ve Eğitimin Yararları 
Akran Arabuluculuğu modeli, anlaşmazlık yaşayan tarafların anlaşmazlıklarını arabulucu adı verilen, üçüncü yansız 
bir kişinin yardımıyla müzakere ederek uzlaşı ile çözmeleri üzerine odaklanan bir yaklaşımdır (Çetin, Türnüklü ve 
Turan, 2014). Bu çerçevede hedefimiz okullarda arabuluculuk yöntemi ile uzlaşma, diyalog ve bütünleşme kültürünü 
oluşturmaktır.  
Anlaşmazlık Çözme ve Akran Arabuluculuk Eğitim Programı, alternatif bir yaklaşımla tasarlanan ve uygulanan bir 
program olup, öğrenciyi merkeze almakta ve öğrencilerin okul içinde ve dışında yaşadıkları anlaşmazlıkları yapıcı 
stratejilerle çözmelerini amaçlamaktadır. Anlaşmazlık Çözme Eğitim Programı uygulamaları, öğrencilerin işlevsiz ve 
yararsız davranış kalıpları hakkında farkındalık kazanmalarına, çatışmalarla etkili başa çıkma becerilerine sahip 
olmasına ve bu becerilerin çatışmaları çözerken uygulanmasına, anlaşmazlık yaşanan kişiye karşı hissedilen öfke, 
kızgınlık, güvensizlik ve kaygı gibi duygulardan kurtulmaya, kendi amaçlarını belirlemeye (Maxwell,1989), şiddet 
ve saldırganlık içeren davranışların azaltılmasına (Jones, 2004), okula devamsızlığın azalmasına (Johnson ve 
diğ.1996), sağlıklı sınıf ve okul iklimine, disiplin kurullarına yansıyan olaylarının azaltılmasına, kimlik gelişimine, 
iletişim becerilerine, özgüvene, akademik performans becerisine (Johnson ve diğ.1996), öğrenme etkinliklerine daha 
fazla zaman ve enerji harcanmasına olumlu yönde katkı sağlamaktadır. Bu yönüyle akran arabuluculuk yaklaşımı 
öğrenciyi dışarıdan baskılarla disiplin altına almaya çalışan cezalandırıcı anlayışın aksine öğrencilerin kendi iç 
denetimini kurmasına yardımcı olan, güçlendiren ve geliştiren bir modeldir. Arabuluculuk sürecinde  

1.Tarafların sakinleştirilmesi ve saldırgan davranışların sona erdirilmesi 

2.Tarafların arabuluculuk desteği alma konusunda karara varması 

3.Arabuluculukta müzakere sürecinin kolaylaştırılması,  
4.Arabuluculuk formunun doldurularak anlaşmanın resmileştirilmesi olmak üzere dört “müzakere” işlem basamağı 
yer almaktadır (Türnüklü, Kaçmaz, İkiz ve Balcı, 2009). 
Birbirleriyle anlaşmazlık yaşayan öğrencilerin, ortak sorunlarını birbirlerine “şiddet” uygulamadan 
yönetebilmelerine desteklemek amacıyla “Müzakereci-Arabulucu/Barış Yapıcı Lider Öğrenciler” den yararlanılması 
düşünülmektedir. Kişiler, uyuşmazlık yaşadıkları takdirde, ortak anlaşmazlıklarını ya müzakere anlayışını 
benimseyerek olumlu başa çıkma becerileriyle yönetmekte ya da kendilerince etkili buldukları bir çözüm yolu olan 
şiddete başvurarak birbirlerine zarar vererek yönetmeyi tercih etmektedirler. Bu sebeple öğrencilere, bir anlaşmazlık 
yönetim şekli olarak tercih edilen şiddetin yerine koyabilecekleri, bir başka becerinin kazandırılması 
hedeflenmektedir. Bu bağlamda, ortaokul ve liselerden öğrencilerin belirlediği “Müzakereci-Arabulucu/Barış Yapıcı 
Lider Öğrencilere”, hem kendi sorunlarını en iyi biçimde görebilme, ifade edebilme ve çözümler kurgulayabilme 
yetisine sahip olarak çatışma yaşadıkları öğrencilerle ortak sorunlarını müzakere etmeleri hem de anlaşmazlığa düşen 
arkadaşlarını bir araya getirip, onların müşterek sorunlarını müzakere etmelerine yardımcı olmak için diyalog, 
arabuluculuk/barış yapıcılık becerilerini kazanmalarına odaklanılmıştır. Böylece hem kendi becerilerini geliştirecek, 
hem de okullarında öğrenci şiddetinin azalmasına ve akranları arasındaki diyalogun ve barışçı ilişkilerin gelişmesine 
fayda sağlayacaklardır. Dolayısıyla kişiler arası etkileşimin yoğun yaşandığı okul ortamında yaşanan çatışmalar ve 
uyuşmazlıklar, önlenmesi ve yok edilmesi gereken sorun davranışlar olarak görülmekten çıkıp, gençlerin doğru 
davranışlar kazanmasını sağlamak, sorun çözme becerilerini geliştirmek ve kişisel olarak gelişimleri için bir vesile 
olacaktır. Bu becerileri kazanarak yetişen gençler, gelecekte yaşayabilecekleri daha ciddi kişiler arası anlaşmazlıkları 
yıkıcı ve saldırgan yollarla şiddete başvurarak yönetmeme konusunda aşılanmış olacaklardır. Bu şekilde öğrencilerin 
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yapıcı çatışma çözme, arabuluculuk/barış yapıcılık becerileri gelişecektir. Bu uygulamalar yaşamın bir provasıdır. 
Ortaokullarda ve liselerde öğrencilerin ortak sorunlarını arabulucu-barış yapıcı öğrencilerin liderliğinde yüz yüze 
müzakere (kazan-kazan) ederek yönetmelerinin sonuçları şunlar olacaktır.  

✓ Arabulucu/barış yapıcı öğrenciler, otokontrol, öz güven, öz saygı ve liderlik yetkinliklerini geliştirecektir.  
✓ Arabulucu/barış yapıcı öğrencilerin ve anlaşmazlık yaşayan öğrencilerin yaşamın her alanına taşıyacağı 

müzakere, etkin/yansıtıcı dinleme, analitik düşünme, etkili soru sorma, karşılıklı empati kurabilme, öfke kontrol 
ve problem çözme becerileri gelişecektir. 

✓ Sorunların arabulucu öğrencinin kolaylaştırıcılığında müzakere ederek yönetilmesi sonucunda anlaşmazlık 
yaşayan öğrencilerde, kendi kişisel inançlarıyla ve değer yargılarıyla davranışını belirleme, kararlarını kendi 
başına alma, özyönetim ve öz disiplin becerileri gelişecektir.  

✓ Arabulucu/barış yapıcı öğrenci arkadaşları ile ilişkisinde köklü değişikler yaşayacak ve ilişkide önemli hale 
gelecektir. 

✓ Arabuluculuk/barış yapıcılık eğitimi ile öğrenciler sorunlarını çözmede daha fazla sorumluluk alacak ve sorunları 
yapıcı ve barışçıl anlaşmayla sonuçlandırmaya yoğunlaşacaklardır. 

✓ Arabuluculuk/barış yapıcılık süreci, öğrencilere duyguları anlama, empatik düşünme ve duruma öteki açısından 
bakma, duyarlı olma, merhamet ve şefkat duyma ve ihtiyaçlarını olumlu yöntemlerle karşılama becerilerini 
kazandırır. 

✓ Akran arabuluculuğu disiplin anlayışının bir sonucu olan ceza yöntemini azaltırken, güçlendiren ve ilişkileri 
onarıcı bir yöntemi arttıracaktır.  

✓ Öğrencilerin öğrenmeye, öğretmenler öğretime daha fazla zaman ve enerji ayıracaktır.  

✓ Öğrenciler, kişiler arası anlaşmazlıkları yapıcı yöneterek iş birliği yapmaya yöneleceklerdir.  
✓ Bu süreçte istenmeyen öğrenci davranışlarını yönetmek için harcanan zaman ve enerji azalacak, öğrenme ve 

öğretme ortamı etkili hale gelecek ve sorunların okul idaresi ve öğretmenler üstünde yarattığı baskı azalacaktır. 
✓ Arabuluculuk eğitimi ile sınıftaki ve okuldaki iklimi pozitif şekilde etkileyecek ve sağlıklı kişiler arası ilişkilerin 

yaşanma oranı artacaktır. 

Anlaşmazlık Çözme ve Akran Arabuluculuğu Eğitim Programları 
“Anlaşmazlık Çözme ve Akran Arabuluculuğu” eğitim programı, kişilerarası anlaşmazlıkların doğasını anlama, etkili 
iletişim becerileri, öfke kontrolü ve kişilerarası çatışma çözme becerilerinin yer aldığı dört temel beceriyi kapsayan 

ve toplamda ortaokullar için 24 saatlik, liseler için 18 saatlik bir eğitim programıdır. Programın tüm aşamaları 
tamamlandıktan sonra şu amaçlara ulaşılabileceği düşünülmüştür. 
Kişiler arası anlaşmazlıkların doğasının anlaşılması ile ilgili bölümde, anlaşmazlığa ilişkin bilgi sahibi olma, 
doğasını anlama, anlaşmazlıkların neyi çağrıştırdığını anlamaya yardımcı olma, anlaşmazlık sürecini anlama, 
anlaşmazlıkların yararlarını ve nedenlerini öğrenme, anlaşmazlık çeşitlerini öğrenme, anlaşmazlığa verilen tepkileri 

(kaçınma, sert, yapıcı ve barışçıl) fark etme, anlaşmazlıkların farklı sonuçlarının olduğunu kavrama, anlaşmazlık 
çözüm prensiplerini kavrama ve taktikleri öğrenme amaçlarına ulaşılabileceği düşünülmektedir (Türnüklü, Kaçmaz, 
İkiz ve Balcı, 2009:27). 

Kişiler arası anlaşmazlıkların yapıcı yollarla yönetim sürecinin temel koşulu etkili iletişim becerilerini kazanmaktır. 
Arabuluculuk yaparken gereksinim duyulan iletişim becerilerinin yer aldığı bu bölümde, etkin ve yansıtıcı dinleme 
becerilerini kazanma, yapıcı konuşma becerisi kazanma, ben dili kullanma becerisi kazanma, etkili soru sorma, 
karşılıklı empati kurma, sağlıklı iletişimi zorlayan engelleri fark etme, olumsuz ifadeleri yeniden çerçevelendirme 
becerilerini öğrenme amaçlarına ulaşılabileceği düşünülmektedir (Türnüklü, Kaçmaz, İkiz ve Balcı, 2009:28). 

Öfke kontrol becerilerinin yer aldığı bölümde, kendisinin ve başkalarının duygularını tanıyabilme, duygularını ifade 
edebilme, özdenetim, öfkenin doğasını anlama, türlerini ve nedenleri öğrenme, öfke durumunda verilen tepkileri fark 

etme, kendisinin ve diğer bir kişinin öfkesini yönetebilme becerisi kazanma amaçlarına ulaşılabileceği 
düşünülmektedir (Türnüklü, Kaçmaz, İkiz ve Balcı, 2009:28). 

Kişiler arası anlaşmazlıklarda arabuluculuk/barış yapıcılık uygulamasının yer aldığı bölümde, yaşanan 
anlaşmazlıkları yapıcı yaklaşımla çözmek için gerekli bilişsel ve duygusal becerileri kazanma, sorun çözme 
becerilerini öğrenme, akran arabuluculuk becerilerini kazanma, anlaşmazlık durumunda arabuluculuk becerilerini 

kullanabilme amaçlarına ulaşılabileceği düşünülmektedir (Türnüklü, Kaçmaz, İkiz ve Balcı, 2009:28).  
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Proje kapsamında ortaokullarda ve liselerde “Müzakereci-Arabulucu/Barış Yapıcı Lider Öğrenci” eğitim 
programında yararlanılacak öğretmen ve öğrenci kitaplarında bulunan ünitenin adları, etkinliklerin adları ve ders 
saatleri aşağıda verilmektedir. 
Tablo 1: Liseler İçin Anlaşmazlık Çözümü ve Akran-Arabuluculuk/Barış Yapıcılık Eğitim Programı 

Ünite adı  Etkinlik adı  Ders saati 

1. Kişiler arası 
anlaşmazlıklar, 
anlaşmazlıkların çözüm 
yolları ve çözüm 
prensipleri  

Kişiler arası anlaşmazlıklar ve yararları 2 

Kişiler arası anlaşmazlık çözüm yolları 2 

Anlaşmazlık çözüm prensipleri 2 

2. Arabuluculuk yaparken 

gereksinim duyulan 

iletişim becerileri  

Arabuluculuk/barış yapıcılık sürecinde gereksinim duyulan 
iletişim becerileri (Etkili dinleme becerisi, soru sorma 
becerisi, yansıtıcı dinleme becerisi, iletişim engelleri, karşı 
tarafı doğru algılama) 

4 

3. Akran arabuluculuk/barış 
yapıcılık ve uygulaması 

Arabuluculuk/barış yapıcılık nedir? 2 

Akran arabuluculuk/barış yapıcılık basamakları   4 

Akran arabuluculuk/barış yapıcılık uygulamaları 2 

Toplam  18 

 

Tablo 2: Ortaokullar İçin Anlaşmazlık Çözümü ve Akran-Arabuluculuk/Barış Yapıcılık Eğitim Programı 
Ünite adı Etkinlik adı Ders saati 

1. Bölüm: Kişiler arası 
anlaşmazlıkların 
doğasının anlaşılması 

Anlaşmazlık çözümü ve akran arabuluculuk/barışyapıcılık 
programının tanıtımı 

1 

Anlaşmazlıktan anladıklarım  1 

Kişiler arası anlaşmazlık türleri 1 

Kişiler arası anlaşmazlıkların yararları 1 

Kişiler arası anlaşmazlıkların nedenleri 1 

Kişiyi sorundan ayırma  1 

Kişiler arası anlaşmazlık çözüm yolları 2 

2. Bölüm: İletişim 
becerileri 

Kişiler arası anlaşmazlıklarda farklı algılamaların yeri 1 

Kişiler arası anlaşmazlıkların çözüm sürecinde etkili dinleme 1 

Kişiler arası anlaşmazlıkların çözüm sürecinde empati ve etkin 
dinleme 

2 

3. Bölüm: Öfke yönetim 
becerileri 

Ne zaman öfkelenirim? 1 

Bu cümleyi kurma, öfkeyi uyandırma 1 

Arkadaşımın öfkesini anlıyorum 1 

Öfke duyduğumuzda verdiğimiz tepkiler 2 

Kişiler arası anlaşmazlıklarda öfkemizi yönetelim 1 

4. Bölüm:Akran 
arabuluculuk/barış 
yapıcılık becerileri 

Akran arabuluculuk/barış yapıcılık becerisi  4 

Akran arabuluculuk/barış yapıcılık uygulamaları 2 

Toplam   24 

Anlaşmazlık Çözme ve Akran Arabuluculuğu Eğitiminin İçeriği ve İşleyişi 
“Çatışma Çözme ve Akran Arabuluculuğu” eğitim programı ilk olarak 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 
uygulanmıştır. Proje, Seyhan Kaymakamlığı, Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Seyhan Rehberlik ve Araştırma 
Merkezi iş birliği ile yürütülmüştür. Projenin gerçekleştirilme sürecinde, öncelikle Seyhan İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nden gerekli onay alınmıştır. Pilot okullar Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yeşilevler Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi ve Turgut Özal Anadolu Lisesi olmak üzere 3 pilot okul belirlenmiş ve bu okullarda 
projenin yürütülmesinden sorumlu okul proje ekipleri oluşturulmuştur. 2015-2016 öğretim yılının güz döneminde 
proje bu liselerde başlatılmıştır.  Liselerde 10. ve 11. sınıfta eğitim alan öğrencilerle çalışılmıştır. Takip eden yıllarda 
ortaokullarda da 7.sınıfta eğitim alan öğrencilerle çalışılmıştır. Proje ekipleri, okul psikolojik danışmanı, branş 
öğretmeni ve öğrenci işlerini yürüten müdür yardımcısından oluşmaktadır. Proje ekiplerine Çukurova 
Üniversitesi’nden destek alınarak projenin teması, proje içeriği ve “Anlaşmazlık Çözümü, Müzakere ve Akran 
Arabuluculuk Eğitim Programı”nın nasıl uygulanacağı konusunda bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Pilot 
okullarda ne yapılacağı okul yöneticilerine detaylı olarak anlatılmıştır. Ortaokul ve liselerde çalışan öğretmenlere ve 
psikolojik danışmanlara anlaşmazlık çözümü ve akran arabuluculuk/barış yapıcılık eğitimleri verilmiştir. Bu 
eğitimlere her bir liseden ve ortaokuldan "5 kişinin" katılması sağlanmıştır. Bunlar projeyi sürdürecek "Okul 
Psikolojik Danışmanı", "Müdür Yardımcısı" ve "3 branş öğretmenidir". Bu kişilere “3” gün eğitim verilmiştir. 
Birinci gün, anlaşmazlık çözümü ve akran arabuluculuk/barış yapıcılık eğitimi ile ilgili kuramsal bilgiler sunulmuş; 
ikinci ve üçüncü gün ise akran arabuluculuğunun nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin uygulamalı çalışmalar 
gerçekleştirilmiş ve eğitim programlarında yer alan etkinlikler gözden geçirilerek eğitim tamamlanmıştır. Öğretmen 
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eğitimleri tamamlandıktan sonra okullardaki uygulamalara geçilmiştir. Okulda öğretmenlere, projeyle ilgili 
farkındalık oluşturmak ve onlardan destek istemek amacıyla tüm öğretmenlere bilgilendirme eğitimi verilmiştir.  
Çatışma çözme eğitiminin temelinde, öğrencilere ortak sorunlarını yüz yüze konuşarak yapıcı, barışçıl, onarıcı olarak 
çözmek ve kazan-kazan ile sonuçlanacak çözüm seçeneklerini göstermek vardır (Johnson ve Johnson, 1996). 
Öğrenciler müşterek sorunlarını müzakere ederek yönetemediklerinde kızgınlık, öfke ve düşmanlık duyguları 
yaratarak birbirlerine şiddet uygulamak yerine üçüncü bir kişinin yardımı ile sorunlarını tekrar müzakere 
etmelidirler. Müzakereler, barış ve uzlaşma ile neticelenmediğinde bir alternatif yolun denenmesi söz konusu 
olabilir. Bu alternatif yol, okul ve sınıf ortamında öğrencilerin sorumluluk üstlendikleri, sorunun kişiden ayrı ele 
alındığı, ihtiyaçlara ve temel gereksinimlerin odakta tutulduğu, her iki tarafında kazançlı çıktığı, objektif kriterlerin 
kullanıldığı “akran arabuluculuğu”dur. Akran arabuluculuğun kökeninde anlaşmazlık yaşayan tarafların ortak 
gereksinimlerini, isteklerini ve menfaatlerini belirlemelerine yardımcı olma görevini yerine getiren bir “arabulucu” 
akran öğrenci vardır. Arabulucu, anlaşmazlığın taraflarına ne yapmaları gerektiğini, haklı ya da haksız olup 
olmadıklarını söylemez. Anlaşmazlık yaşayan öğrencilerin, birbirlerini anlamalarını, soruna aynı noktadan 
bakmalarını ve kendi çözümlerini kendilerinin bulmasını kolaylaştırarak karşılıklı empati ve diyaloğu teşvik eder. 

Arabulucu öğrenci, arkadaşlarına karşı aynı mesafede durup arkadaşlarının yapıcı, barışçıl ve mantıklı bir şekilde 
uzlaşabilmeleri için müzakere basamaklarını izlemelerine yardım eder. Arabulucu, güvenilir, tarafsız, dürüst, 
önyargısız ve sabırlı olma özelliklerine sahiptir. 

Akran arabulucu öğrencilerin belirlenmesinde her sınıfta sosyometri tekniğinden yararlanılmıştır. Öğrencilerden 
yaşadıkları anlaşmazlıkların yapıcı çözümü konusunda güvenip yardım talep edebilecekleri üç arkadaşının adını 
yazmaları istenmiş ve en çok yazılan üç isim akran arabulucu olarak belirlenmiştir. Öğrencilere, “Herhangi bir sınıf 
arkadaşınızla, aranızda yaşadığınız bir anlaşmazlığı, kavgayı ya da çekişmeyi yapıcı ve barışçıl olarak yönetmek için 
yardım almak istediğin ve güvendiğin 3 sınıf arkadaşın kimdir?” sorusu yöneltilmiştir. Sınıf arabulucusu olarak 
belirlenmekte kabul etme ve gönüllülük esastır. 
Akran arabulucuların, sınıf arkadaşlarının görüşleri temel alınarak belirlenmesinin sebebi, öğrenci anlaşmazlıklarının 
ortaya çıktığı sosyal atmosferi, en iyi, yine anlaşmazlık yaşayan öğrencilerin arkadaşları bilir ve anlaşmazlığın 
sürecini doğru anlar ve takip eder. Sınıf arkadaşları, öğrenciler arası anlaşmazlıkların tarihini ve geçmişini, neler 
yaşandığı, kimin kime ne söylediği, dedikoduların etkisi, kavgaya ya da şiddete nasıl ulaştığı sorularının bilgisine 
ayrıntılı bir şekilde sahip olan tek kişidir. Okul yöneticileri ve öğretmenler sıklıkla bu deneyimleri işlerinin 
yoğunluğundan ve meşguliyetlerinden dolayı gözden kaçırabilir ve sadece sonuçla ilgilenebilirler. Öğrenciler, 
çoğunlukla, kişisel ve gündelik problemler hakkında diyalog kurarlar. Öğrenciler arkadaşlarının yanında kendilerini 
daha rahat hisseder ve daha açık konuşurlar. Arabuluculuk/barış yapıcılık eşitler arasındaki diyaloglar üzerinden 
sürdürülmektedir.  Bu diyaloglar eşitler arasında gerçekleştiği için farklı yaşlardaki öğrenciler arasında kurulan 
ilişkide olduğu gibi hiyerarşik bir yapı ve monolog özellik göstermeyecektir. Öğrenciler arasında yaşanan kişiler 
arası anlaşmazlıkları en iyi öğrencilerin kendi arkadaşlarının anlayabileceği ve yapıcı-barışçıl-onarıcı çözüne daha 
çok katkı verebilecekleri düşünüldüğünden akran arabulucular, sınıf arkadaşları tarafından seçilerek belirlenmiştir. 

Akran görüşleri dikkate alınarak her sınıftan toplam 8 öğrenci (4 kız ve 4 erkek öğrenci) o sınıfın akran arabulucuları 
olarak belirlenmiştir. Sınıfın toplam öğrenci sayısının 1/4’ü ya da 1/3’ünün arabulucu olarak belirlenmesine özen 
gösterilmiştir. Sınıftaki arabulucu öğrenciler o haftanın arabulucuları olmasalar bile sınıftaki doğal akış içerisinde 
öğrenciler arasında yaşanması muhtemel sorunlar açısından önleyici ve uzlaştırıcı olacaklardır. Sınıf arabulucuları, 
her "3 sınıf" için bir araya getirilerek 24 kişilik "arabuluculuk/barış yapıcılık sınıfları" oluşturulmuş ve bu sınıflara 
okul psikolojik danışmanı tarafından “ortaokullarda 24, liselerde 18 ders saati" anlaşmazlık çözümü ve akran 
arabuluculuk/barış yapıcılık eğitimi verilmiştir. Ayrıca arkadaşlarının çatışmalarında her iki tarafın da hoşnut olacağı 
şekilde yapıcı ve barışçıl bir çözüme varmalarında yardım edebilmeleri ve arabuluculuk formlarını sağlıklı 
doldurabilmelerini sağlamak için iki saatlik ek bir eğitim daha verilmiştir. Bu şekilde akran arabulucular arasında 
standart bir düzen sağlanmıştır. Arabulucu öğrenciler seçildikten sonra süreç başlamış olup, öğrenciler iki kişiden 
oluşan takımlar oluşturarak, iki hafta süresince arkadaşlarının anlaşmazlıklarının çözümünde arabuluculuk desteği 
vermişlerdir. 

Proje kapsamında 2015-2016 eğitim-öğretim yılında “3 pilot okuldan 300 öğrenci”, 2016-2017 eğitim-öğretim 
yılında “13 okuldan 1184 öğrenci”, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında “44 okuldan 1838 öğrenci”, 2018-2019 

eğitim-öğretim yılında ise “53 okuldan 2742 öğrenci” akran arabuluculuk eğitimi almıştır. Eğitim kapsamında 
ortaokul ve liselerde arabulucu öğrencilere akran arabuluculuk öğrenci ders kitabı, öğretmenlere ise öğretmen 
uygulama kitabı dağıtılmıştır. Anlaşmazlık çözümü ve akran arabuluculuk/barış yapıcılık eğitimi alan öğrencilerin 
anne-babalarına da veli eğitimi kapsamında anlaşmazlık çözümü ve müzakere becerisi eğitimi verilmiştir.  
Eğitimde bireysel çalışmalar, iki kişilik çalışmalar, grup çalışması, sınıf çalışması, uyarlamalar ve rol oynamalar 
kullanılmıştır. Eğitimler tamamlandıktan sonra, arabulucular için ''Rozet takma ve yemin törenleri'' 
gerçekleştirilmiştir. Yemin metni: “Arabuluculuk/barış yapıcılık rozetimi taktığım şu anda, arabuluculuk/barış 
yapıcılık yaparken tarafsız kalacağıma, barıştırdığım arkadaşlarımın sırlarını saklayacağıma, adaletten ve barış 
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yapıcılıktan ayrılmayacağıma, insan haklarına, evrensel değerlere saygılı olacağıma, namusum ve şerefim üzerine 
and içerim.” şeklindedir. Yemin törenleri gerçekleştirirken, 7. sınıfların törenine 7. sınıfların, 10. sınıfların törenine 
10. sınıfların, 11. sınıfların törenine 11. sınıfların izleyici olarak katılımı sağlanmıştır. Amaç, eğitim almamış ve 
arabulucu olmayan öğrencilere akran arabuluculuk/barış yapıcılık sisteminin nasıl işleyeceği anlatmak ve farkındalık 
oluşturmaktır. 

Arabuluculuk/barış yapıcılık eğitimini tamamlayan her bir öğrenci rozetlerini takarak arabuluculuk yapmıştır. 
Okullarda, arabuluculuk/barış yapıcılık odaları dizayn edilmiştir. Bu odalar, tamamıyla öğrencilerin kontrolünde ve 
okul psikolojik danışmanlarının takibinde, içerisinde yeşil renkli, kenarları 130 cm olan eşkenar üçgen bir masa, 
öğrenciler arasında farklı bir algıya sebep olmaması için 6 adet tek tip sandalye, uzunluğu ve genişliği “1 metre” olan 
duyuru panosu, uzlaşmak ve barış konulu resim ve afişler, anlaşma formlarının saklanacağı dosyalar ve kitaplık yer 
alan ve dışarıdan içerisinin görüldüğü ancak konuşulanların duyulmayacağı şekilde oluşturulmuştur. İlaveten, tüm 
sınıflarda, A4 boyutunda arabulucu nöbet listesinin olduğu bir çerçevenin olması sağlanmıştır. 
Arabulucu öğrenci, anlaşmaya ulaşıldığı zaman varılan anlaşmayı resmileştirmek için arabuluculuk formunu 
doldurur, imzalar ve anlaşmazlığın taraflarına da imzalatır. İki bölümden oluşan arabuluculuk formunun ilk 

bölümünde arabulucu tarafından anlaşmazlığın taraflarına yöneltilen yönlendirme soruları, ikinci bölümde ise 
arabuluculuk süreci sonrasında tarafların ulaştığı anlaşmanın kaydedilmesini için gerekli bilgiler yer almıştır.  Bu 
formlar arabuluculuk odasında arabuluculuk klasöründe saklanmıştır. Okul psikolojik danışmanı tarafından tutulan 
bu formlar belli bir düzende takip edilmiştir. Arabulucu öğrenciler iki hafta boyunca arabuluculuk/barış yapıcılık 
yaptıktan sonra, okul psikolojik danışmanı, arabulucu öğretmen ya da projeden sorumlu kişi tarafından bir araya 
getirilmiştir. Arabuluculuk nöbeti boyunca yaşanan deneyimler, zorluklar ile olumlu tecrübeler müzakere edilerek, 
okul psikolojik danışmanı, arabulucu öğretmen ya da projeden sorumlu kişi tarafından arabulucu öğrencilere 
arabuluculuk konusunda bilgi ve geri bildirim verilmiştir. Bu süreç Nisan 2019 tarihine kadar devam etmiştir.  
COVİD-19 pandemisine istinaden, sonraki eğitim-öğretim yılında projeye devam edilememiştir.  Okullardan gerekli 
veriler toplanarak proje tamamlanmıştır.  

Akran Arabuluculuğu Müzakere Süreci 
Akran arabuluculuğu müzakere süreci, anlaşmazlık yaşayan kişilerin müşterek sorunlarının belirlenmesi ve 
çözülmesi konusunda yardımcı olmak için belli birtakım basamaklardan oluşan bir süreçtir. Arabuluculuk sürecinde 
izlenen “müzakere” işlem basamakları farklı araştırmacılar tarafından farklı basamaklar çerçevesinde ele alınmış 
olup bizim modelimizde “Sekiz” aşamalı müzakere süreci olarak gerçekleştirilmiştir. 

Arabulucunun açılış konuşması, 

Anlaşmazlık yaşayan öğrencilerin yaşadıkları olayı nedenleriyle birlikte anlatmaları, 

Anlaşmazlık yaşayan öğrencilerin yaşanılan olayda neler hissettiklerini nedenleriyle birlikte anlatmaları, 

Anlaşmazlık yaşayan öğrencilerin birbirleriyle empati kurmaları, 

Anlaşmazlık yaşayan öğrencilerin isteklerini nedenleriyle birlikte anlatmaları, 

Anlaşmazlık yaşayan öğrencilerin ortak sorunlarını çözecek (kazan-kazan) çözüm seçenekleri üretmeleri, 

Anlaşmazlık yaşayan öğrencilerin sunulan çözüm seçenekleri içinden her iki tarafın da yararına olan bir seçenekte 
karar kılarak adil, yapıcı ve barışçıl bir anlaşmaya varmaları, 

Anlaşmazlık yaşayan öğrencilerin arabulucu ile birlikte arabuluculuk formunu doldurarak anlaşmalarını 
resmileştirmeleri. 
Akran arabuluculuğu programında temel amaç, anlaşmazlığın taraflarının müşterek sorunlarını anlaşarak 
çözdürtmek, bu kişilerin özyeterlik, özyönetim, otokontrol ve öz düzenleme gibi kişisel niteliklerini güçlendirmek, 
kendi davranışlarının sorumluluğunu almalarını sağlamak ve empati kurma becerilerini geliştirmektir. Bu yönüyle 
arabuluculuk yaklaşımı öğrencilerin kendi iç denetimini kurma şansının olmadığı, öğrenciyi disipline etmek için ceza 
uygulamalarını dikkate alan anlayışın yerine öğrencileri geliştiren, güçlendiren ve ilişkileri daha sağlıklı bir duruma 
getiren, okula bağlılığı arttıran bir yaklaşımdır. 

ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ VE AKRAN ARABULUCULUĞU PROGRAMININ ETKİLİLİĞİ 

Bell, Coleman, Anderson, Whelan (2000); Cantrell, Park-Savage & Rehfuss (2007); Johnson & Johnson (2001) gibi 

pek çok araştırmacı tarafından anlaşmazlık çözümü ve akran arabuluculuk programının etkililiği konusunda değişik 
kültürlerde araştırmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalar akran arabuluculuk desteğiyle çözülen anlaşmazlıkların % 
90-100 oranında olduğunu göstermiştir. Burrell ve meslektaşlarının (2003) akran arabuluculuğun etkilerine yönelik 
yapmış olduğu bir çalışmada akran arabuluculuk masasına getirilen 4327 sorunun %93’ünün (4028) barışçı, 
uzlaşmacı ve yapıcı anlaşma ile neticelendiği belirlenmiştir.  



Academic Social Resources Journal                                                                               Open Access Refereed & Indexed & Journal 
 

1974                           ASR journal  Year 2023, Vol:8, Issue:45 (JANUARY)                          

Cantrell, Parks-Savage ve Rehfuss (2007) tarafından yapılan ve farklı inançlar ve kültürel köklere sahip bir 
banliyöde yer alan ilkokulda tüm okulu (825 öğrenci) ele alarak akran arabuluculuk programının etkililiğinin 
incelendiği bir çalışmada, yıl boyunca arabuluculuk masasına getirilen 34 anlaşmazlığın tamamının olumlu bir 
şekilde sonuçlandığı bulunmuştur. Bir başka çalışmada, kültürel ve sosyo-ekonomik açıdan düşük düzeydeki bir 
ilkokulda gerçekleştirilmiş olup, bu çalışmada 34 arabuluculuk teşebbüsünün %94 oranında başarı ile sonuçlandığı 
bulunmuştur (Bell, Coleman, Anderson ve Whelan, 2000). Johnson ve Johnson (2001), şehir merkezindeki bir 
ilkokulda gerçekleştirdikleri bir çalışmada anlaşmazlıkların arabulucunun kolaylaştırıcılığında %100 oranında iki 
taraf içinde yapıcı ve adil bir anlaşma ile neticelendiğini belirtmektedirler. Benzer bir çalışmada Johnson, Johnson, 
Mitchell, Cotton, Harris ve Louison (1996) tarafından gerçekleştirilmiş olup arabuluculuk teşebbüslerinde %98 
oranında başarı bulunmuştur. Smith, Daunic, Miller ve Robinson (2002) da ortaokul öğrencileri gerçekleştirdikleri 
çalışmada, 192 anlaşmazlığın 164’ünün anlaşmaya vararak neticelendiğini bulmuşlardır. Türnüklü ve 
meslektaşlarının (2009) dördüncü ve beşinci sınıfta eğitim alan öğrencilerle gerçekleştirdikleri çalışmada 
arabuluculuk masasına getirilen 444 sorunun 439’unun (%98) anlaşma ile neticelendiği belirlenmiştir. Seyhan 
Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen “Müzakereci-Arabulucu/Barış Yapıcı Lider Öğrenciler 
Yetişiyor” projesinde de 3 yıllık süre içerisinde birikimli olarak 3322 öğrenciye akran arabuluculuğu eğitimi 
verildiği, 309 anlaşmazlık yaşandığı, 288 vakada uzlaşma sağlandığı, %93 oranında başarı sağlandığı, öğrenciler 
tarafından anlaşmazlıkların yapıcı ve barışçıl yollarla çözme uygulamalarının tercih edildiği belirlenmiştir.  

Arabulucu/barış yapıcı eğitimi almış öğrencilerin velilerinin bilişsel ve duyuşsal anlamda kabul ve desteğini almak, 
aile içinde karşılıklı konuşma, uzlaşı ve istişare kültürünün gelişmesine ve ilişkilerin sağlıklı olarak sürdürülmesine 
katkı vermek amacıyla ailelere anlaşmazlık çözümü ve müzakere eğitimi verilmiştir. Projenin uygulanmasına yönelik 
velilerden gelen geri bildirimler olumlu yöndedir. Buradan hareketle projenin birinci ve ikinci amacına ulaşıldığı 
görülmüştür.Tüm bu çalışmalardan yola çıkarak toplumun geleceğinin belirleyicisi olan okullarda barışçıl bir 
ortamın sağlanması için öğrencilerin gelişimine katkıda bulunabilecek becerilerin kazandırıldığı akran-arabuluculuk 

modelinin anlaşmazlıkların yapıcı yönetiminde ve dönüştürülmesinde etkili bir yöntem olarak anlamlı sonuçlar 
sunduğunu söyleyebiliriz.                                                                                                                                                                     

SONUÇ ve TARTIŞMA 

2015-2016 eğitim-öğretim yılında “Müzakereci-Arabulucu/Barış yapıcı Lider Öğrenciler Yetişiyor” projesi 

başlatılmış, ikinci ve devam eden yıllarda zaman genişliği ve deneyim arttığından okul sayısı genişletilerek eğitim 
alan “Müzakereci-Arabulucu/Barış yapıcı Lider Öğrenci” sayısının arttırılması sağlanmıştır. Pilot uygulama olarak 
seçilen 3 okulun Psikolojik Danışma ve Rehberlik servisleri ile yapılan görüşmeler ve okul idarelerinden alınan 
disiplin raporları incelendiğinde uygulama sonuçlarının hedeflenen seviyeye ulaşması üzerine ikinci ve devam eden 
yıllarda Seyhan ilçesindeki 110 ortaokul ve lise sürece dahil edilerek çok daha geniş katılımlı ve geniş kapsamlı bir 
aşamaya geçilmiştir.  
“Müzakereci-Arabulucu/Barış Yapıcı Lider Öğrenciler Yetişiyor” projesi tamamlandıktan sonra, Anlaşmazlık 
Çözme ve Arabuluculuk Eğitim Programı ve uygulanma süreci hakkında ilk olarak öğretmenlerin görüşleri 
alınmıştır. İlaveten öğrencilerin en çok hangi hususlarda arabuluculuk desteği aldıklarını ve anlaşmazlıkların nasıl 
sonuçlandığını belirlemek için anlaşmazlık formları incelenmiş ve şu neticelere ulaşılmıştır. Sonuçlar, öğrenciler 
açısından değerlendirildiğinde etkin dinleme, yapıcı konuşma, duyguları ve olayları ayırt etme becerisi kazanma, ben 
dili kullanma becerisi kazanma, empatik düşünme ve olaya diğeri açısından bakma becerilerinin geliştiği, öfke 
kontrolünü, sosyal-duygusal yönden gelişimini, problem çözme becerisini olumlu şekilde etkilediği, 
sosyalleşmelerine olumlu katkıların olduğu, gerek kendilerinin gerekse akranlarının yaşadıkları sorunları diyalog 
kurarak yapıcı yollarla çözmenin yaygınlaştığı ve öğrenci uyumunu geliştirdiği vurgulanmıştır. Okul disiplin olayları 
üzerindeki sonuçlarına yönelik olarak az sayıda okul proje ekibi akran arabuluculuğunun okul disiplini konusunda 
herhangi bir etkiyle karşılaşmadıklarını belirtmiştir. Pek çok sayıda okul proje ekibi de okullarda disipline ve 

psikolojik danışma ve rehberlik servisine yansıyan olayların sayısında anlamlı bir azalma görüldüğünü, öğrencilerin 
akranlarıyla ve yetişkinlerle yaşadıkları anlaşmazlıkların azaldığını, öğretmenlere yönelik sözlü şiddetin azaldığını 
ve yaşadıkları çatışmaların okul yönetimine aksetmeden çözümlendiğine yönelik ifadelerde bulunmuştur. 

Literatür incelendiğinde arabuluculuk eğitimini tamamlayan öğrencilerin uygulamalar esnasında provasını yaptıkları 
yapıcı anlaşmazlık çözme becerilerini okulda sorunlarını çözerken kullandıkları (Jones, 2004), bu öğrencilerin 
okulda, evde ya da başka herhangi bir yerde de öz disiplinli davrandıkları belirlenmiştir (Lane ve McWhirter, 1992). 
Okul proje ekiplerinde yer alan öğretmenler de, öğrencilerin özyeterlik algılarında gelişme, sorun çözme 
becerilerinde gelişme ve farklı sorun çözme yollarını bulma, sorumluluk alma, uyumlu olma gibi olumlu bir değişim 
ve gelişimi içeren nitelikler gözlemlemiştir. Bu çalışmanın sonuçları ile literatürdeki araştırma bulguları arasında 
uygunluk mevcuttur. 

Proje sonucuna göre, arabuluculuk eğitimini tamamlayarak kişiler arası anlaşmazlıkların yönetimini öğrenen ve 
arabuluculuk yapmaya başlayan öğrencilerin, arkadaşlık ilişkilerinde anlamlı yönde değişimler gözlemlenmiştir. 

Türnüklü ve Çetin (2015) de yapmış oldukları bir araştırmada benzer bulgulara ulaşmışlardır. Bu çalışmada özellikle 
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de ilişkilerdeki niteliksel dönüşümün altı çizilmektedir. Arabuluculuk uygulamaları sayesinde arabulucu öğrencilerin 
sorumluluk aldıkları, daha ölçülü davrandıkları, arkadaşlar arasında itibarlarının arttığı, liderlik becerilerinin 
geliştiği, sosyal becerilerinin geliştiği, ılımlı ve tarafsız davrandıkları, sorun çözme becerilerinin geliştiği, sorunlarını 
daha yapıcı, uzlaşmacı ve barışçıl yollarla olumlu bir şekilde çözdükleri belirtilmiştir. Lane ve McWhirter (1992), 
Humphries (1999), Daunic ve meslektaşlarının (2000) yaptığı çalışmalarında literatürle uyumlu çalışmalar olduğu 
görülmektedir. 
Projeden elde edilen bulgular, arabulucu öğrencilerin okulda öğretmen ve otorite figürü olan kişilerle ilişkileri 
açısından değerlendirildiğinde anlamlı yönde değişimler gözlenmiştir. Arabulucu öğrencilerin özellikle dersine giren 
öğretmenlerle ilişkilerinde değişim olduğu ifade edilmiştir. İlaveten, arabulucu öğrencilerin iletişim becerilerinde ve 
özgüvenlerinde gelişme olmasıyla birlikte ilişkilerinde dönüşümün gerçekleştiği belirtilmiştir. Arabulucu öğrenciler, 
her öğrencinin birbirinden farklı özellikleri, yaşantıları, değerleri, inançları ve olaylara bakış açısı olması sebebiyle 
anlaşmazlıkların yaşamın normal bir unsuru olduğunu, çatışma olmadan gelişme ve değişmenin yaşanamadığını, 
önemli olan şeyin bu anlaşmazlıklarla baş edebilmek olduğunu öğrenirler. Bu durum kişiler arası ilişkilerini 
dönüştürmelerine imkan tanıyabilir. 
Eğitimin okula katkısı açısından bakıldığında, olumlu ve etkili bir okul ortamı oluştuğu, öğrencilerin kendi 
sorunlarını üstlenip yönetmeye çalışmaları sonucunda disiplin sorunlarının azaldığı, öğrencilerin 
toplumsallaşmalarına katkısının olduğu, sorunların karşılıklı konuşma yoluyla çözmenin yaygınlaştığı, empatik 
eğilimin arttığı ve öğrencilerin okula uyumunu geliştirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Çetin, Türnüklü ve Turan (2014), 
gerçekleştirdikleri bir çalışmada benzer ifadelere yer vermişlerdir. Bireyler, anlaşmazlık çözme ve akran 
arabuluculuğu eğitimiyle olumlu bir tutum kazanmakta ve eğitiminden sonra yıkıcı ve dostça olmayan 
davranışlardan uzlaşmacı ve çağdaş davranışlara yönelik bir dönüşümün gözler önüne serildiği görülmektedir (Morse 
ve Andrea, 1994). Bu tutumun olumlu bir okul iklimi oluşmasına katkı sağlaması beklenebilir. 

Projede 3 yıllık süre içerisinde birikimli olarak 3322 öğrenciye akran arabuluculuğu eğitimi verildiği, 309 
anlaşmazlık yaşandığı, 288 vakada uzlaşma sağlandığı, %93 oranında başarı sağlandığı, öğrenciler tarafından 
anlaşmazlıkların yapıcı ve barışçıl yollarla çözme uygulamalarının tercih edildiği belirlenmiştir. Bickmore (2002), 
arabuluculuk masasına getirilen anlaşmazlıkların büyük bir kısmının anlaşmayla sonuçlandığını ve varılan 
anlaşmalara da uymaya dikkat edildiğini belirtmektedir. Benzer şekilde Burrell ve meslektaşları (2003) akran 
arabuluculuğun etkilerine yönelik yapmış olduğu çalışmada anlaşmazlıkların % 93 oranında uzlaşmacı ve yapıcı 
anlaşma ile neticelendiğini vurgulamışlardır. 
Bu çalışma, uygulayıcılar ve yöneticiler açısından önemli sonuçlar içermektedir. İlk olarak, anlaşmazlık çözümü ve 
akran arabuluculuk eğitim programının kültürümüz ve değerlerimize uygun ve etkili bir program olduğu 
düşünülmektedir. İkinci olarak bu program, öğrencilere anlaşmazlıklarını, sıklıkla başvurulan görmezden gelmek, 
kaçmak, bastırmak ya da güç kullanmak gibi olumsuz yollarla yönetmenin dışında alternatif yol olan yapıcı 
anlaşmazlık çözme seçeneğini sunmakta ve öğrencilerin bu yolu tercih etmelerinin önünü açmaktadır. Üçüncü olarak 
bu programla okul ortamında anlaşmazlıkların doğasını, farklı sorun çözme tepkilerini, olumlu çatışma yöntemlerini 
öğreterek öğrencilerin aralarındaki farklılıklardan doğan anlaşmazlıkların büyümeden önlenmesini sağlamaktadır. Bu 
şekilde öğrencileri geleneksel yollarla disipline etme uygulamalarının olumsuz etkileri bertaraf edilerek, öğrenci 
merkezli özdenetim ve öz düzenleme yaklaşımlarına bağlı bir değişme mümkün olmaktadır. Dördüncü olarak 
arabuluculuk modeli ile öğretmenlerin sınıf içi süreçlerde zamanlarının önemli bir bölümünü öğrencilerin 
anlaşmazlıklarına ayırmaları yerine bu zamanın öğrenme etkinliklerine harcanması mümkün olabilmekte, kaliteli bir 
öğrenme ve öğretme ortamının, sağlıklı kişiler arası ilişkilerin yaşanma ihtimali artmaktadır. Son olarak, anlaşmazlık 
çözümü ve akran arabuluculuk eğitim programı ile öğrenciler öğrendikleri diyalog, anlaşma, uyum sağlama, uzlaşı, 
empati, çözümleme becerilerini evlerine, mahallerine, tüm ilişkilerine dahil ederek sarmal bir etki ile müzakere 
(problem çözme) ve toplumsal uzlaşı kültürüne fayda sağlanması beklenmektedir.  

Sonuç olarak, “Müzakereci-Arabulucu/Barış Yapıcı Lider Öğrenciler Yetişiyor” projesinin Adana’nın Seyhan 
ilçesinde yer alan 113 ortaokul ve lisede uygulanmaya başlanması ile birlikte öğrencilere yapıcı çatışma çözme, 
iletişim becerileri ve arabuluculuk becerilerini kazanmasını sağlamaya dair eğitim verilmesine duyulan gereksinimin 
giderilmesine katkıda bulunulmuştur. Projenin uygulanmasına yönelik okullardan gelen geri bildirimler olumlu 

yöndedir. Disipline yansıyan olaylarda azalma olduğu ve buna bağlı olarak öğrenme faaliyetleri için ayrılan zamanda 
artış olduğu, öğrencilerin etkin dinleme, ben dili kullanma, yapıcı konuşma, empatik düşünme ve olaya diğeri 

açısından bakma becerilerinin geliştiği, öfke kontrolünü, sosyal-duygusal yönden gelişimini, problem çözme 
becerisini olumlu şekilde etkilediği vurgulanmıştır. Literatürde de benzer bulgulara ulaşılmıştır. Tüm bu bulgular 
ışığında “Müzakereci-Arabulucu/Barış Yapıcı Lider Öğrenciler Yetişiyor” projesinin sınıf ve okul iklimine, ayrıca 
öğrenci davranışlarına olumlu yönde katkı sağladığı söylenebilir. 
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GİRİŞ  
İletişimin sözcüğünün Latince karşılığı olan “communicare” sözcüğünün, dilimizde; iletişim, olmaktadır. Tam olarak 
manası ise “ortak kılma, ortaklık yahut topluluk” anlamına gelmektedir. Bir başka deyişle, arzulanan sonuçlara 
ulaşılması ve davranışlara tesir etmesi amacıyla kişiler arasında sözlü veya sözsüz yöntemlerle anlayış sağlama 
demektir. Buradan yola çıkarak şu sonuç elde edilmiştir: İletişimin sağlanabilmesi adına müşterek anlam taşıyan 
kavram ve sembollerin varlığı ve vasıtası ön şart durumundadır (Arıcan, 2020).  

Gelişmeye ve değişmeye devam eden iletişim kavramı; bilgi üretmek, transfer etmek ve anlamlandırmak olarak 
tanımlanmaktadır. Genel anlamda, iletişimin meydana gelmesi için iki sistem gereklidir iki birimin birbiriyle duygu, 
bilgi, düşünce alışverişidir (Dökmen, 2016).  
İnsan diğer insanlarla iletişim kurma ihtiyacına sahiptir. İletişim, insanlığı bugün ki noktaya taşıyan ve toplumların 
şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Toplumun en küçük yapı taşı olan ailede de bireylerin birbirleri ile duygu, 

düşünce ve bilgi alışverişinde bulunabilmesi için iletişime ihtiyaç duyulmaktadır (Yavuzer, 2005). 

Anne babanın birbirleri ile iletişim şekilleri, çocukların sosyal çevre ile kuracakları iletişime rehberlik etmektedir. 
Aile içi iletişimin olgunlaşması için önce ebeveynlerin birbirleri ile iletişiminin sağlam olması gerekmektedir.  Anne-

babanın ergeni aktif bir biçimde dinlemesi ve ergene karşı dürüst, şeffaf olması, ergenin duygu ve düşüncelerini 
ifade etmesinde önemli olabilmektedir. Bunun yanı sıra ailede çocuğun ayrı bir birey olarak kabul görülmemesi, 
kuşak çatışmalarına bağlı mesajların anlaşılamaması, duygu ve düşüncelerin rahatça ifade edilememesi gibi bireyler 
arası iletişim hataları ailedeki paylaşımı olumsuz yönde etki etmektedir. Gelecekte yetişkin olacak çocukların 
gelişiminin sağlam olabilmesi için aile içi iletişiminin üzerinde durulması ve konunun ele alınarak irdelenmesi 
gerekmektedir. Eşlerin birbirleri ile kurdukları iletişim, annenin çocuğu ile babanın çocuğu ile ve çocukların da 
birbirleri ile kurduğu iletişim aile hakkında yol gösterici olmaktadır (Şahin ve Aral, 2012; Üçok, 2014). 
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Erken Ergenlik (10-13 ) Döneminde Olan Bireylerin 
Ebeveynlerinin Cinsel İletişim Dilinin İncelenmesi  
Examination of Parents' Sexual Communication Language of Individuals in Early 

Adolescence (10-13) Period 

ÖZET 

Bu araştırmada erken ergenlik döneminde olan bireylerin ebeveynlerinin cinsel iletişim dilinin 
incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi ile veriler toplanmıştır. 
Veri toplama metodu olarak çevrimiçi anket yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda Antalya’nın 
Alanya ilçesinde faaliyet gösteren bir devlet okulunda okuyan 250 öğrencinin anne veya babası 
araştırmaya dahil edilmiştir. Söz konusu kişilerden toplanan veriler SPSS 20 ile analiz 
edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda ebeveynlerin cinsel iletişim dilini kısmen doğru 
kullandıkları tespit edilmiştir. Başka bir deyişle çocuklarıyla cinsel sorunlarını konuşurken 
konunun içeriğine ve çocuklarının beden dillerine kısmen de olsa dikkat ederek hareket 
ettikleri görülmüştür. Bununla birlikte ebeveynlerin kaygı düzeylerinin düşük ve süreci iyi 
yönettikleri tespit edilmiştir. Yapılan farklılık analizleri sonucunda ebeveynlerin cinsel iletişim 
dilini kullanma düzeylerinin bazı demografik özellikleri açısından farklılık gösterdiği 
belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Cinsel Eğitim, Cinsel İletişim, Ebeveynler için Cinsel İletişim. 

ABSTRACT 

In this study, it was aimed to examine the sexual communication language of the parents of 

individuals in early adolescence. In the study, data were collected by convenience sampling 

method. Online survey technique was used as data collection method. In this direction, the 

parents of 250 students studying at a public school operating in the Alanya district of Antalya 

were included in the study. The data collected from the people in question were analyzed with 

SPSS 20. As a result of the analysis, it was determined that the parents used the sexual 

communication language partially correctly. In other words, it was observed that while talking 

about their sexual problems with their children, they acted partially by paying attention to the 

content of the subject and their children's body language. However, it was determined that the 

anxiety levels of the parents were low and they managed the process well. As a result of the 

analysis of the differences, it was determined that the level of use of the sexual communication 

language of the parents differed in terms of some demographic characteristics. 

Keywords:Sex Education, Sexual Communication, Sexual Communication for Parents 
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İletişim doğum ile başlayıp ölene kadar devam eder ve yaşam döngüsü içerisinde birey pek çok gelişim sürecinden 
geçmektedir. Bazı dönemlere kriz yaratan durumlar eşlik etmektedir. Ergenlik dönemi de bireyin üzerinde yarattığı 
dalgalanmalardan dolayı hem ergen hem de ebeveynleri için birçok değişime maruz kalındığı ve bu değişimlere ayak 
uydurulması gereken gelişimsel krizlerin yaşandığı bir dönemdir. Fiziksel ve duygusal süreçlerin yer aldığı, cinsel ve 
psikososyal gelişme ile başlayan, bireyin bağımsızlığını, kimlik oluşumunu ve üretkenliğini elde ettiğinde sonra eren 
bir dönemdir (Keçialan,2013). Bu dönemdeki hızlı büyüme, cinsel dürtü artışı, kimliğin tam oluşmaması gibi 
etkenlerle problemlerle yüklü bir dönem olarak tanımlanmaktadır (Öztürk,1997). 
Ergen bir taraftan değişimlere ayak uydurmaya çalışırken diğer taraftan bireyselleşme çabası içerisindedir. Kimliğini 
sorguladığı, kendini bulma arayışında olduğu bu dönemde ailelerindeki iletişim biçimlerinin etkisi altında kalarak 
benliklerini oluştururlar (Özmen, 2007) Bu süreçte anne-baba ve çocuk arasındaki iletişim büyük önem taşımaktadır. 
Ebeveynler ve ergenler özellikle ergenliğin ilk dönemlerinde (erken ergenlik) ebeveynlik tutumları konusunda 
önemli ölçüde farklı görüşlere sahip olmalarına rağmen ergenliğin ilerleyen süreçlerinde fikir anlaşmazlıkları giderek 
azalmaktadır (Mastrotheodoros ve diğerleri, 2019). 

Şen (2011), anne babanın desteklenerek ergen için sağlıklı bir sosyalleşme sürecinin olabileceğini, ergenlerin 
kendilerine ve sosyal çevrelerine uyumlu bir yaşam sürebileceklerini, özellikle babaların daha aktif katılımlarına 
yönelik çalışmaların hem aile hem de toplum için ciddi katkılar sağlayacağını belirtmektedir.  

Karataş, Sertelin Mercan ve Düzen (2016) tarafından ergen ebeveyn ilişkilerine yönelik düşünce ve algılarının 
incelendiği nitel çalışmada; ebeveynleriyle olan ilişkilerini “iyi” olarak değerlendiren ergenler ebeveynlerini iyi 
olarak değerlendirmek için birçok gerekçeden bahsetmişlerdir. Bu gerekçeler; ebeveynin ergene güveniyor olması, 
isteklerini yerine getirmesi, ona karşı anlayışlı olması, ebeveyniyle ortak karar alabilmesi ve ebeveynin ergenle 
arkadaş gibi olmasıdır. Çalışmada ebeveyn(ler)iyle olumlu ilişkiler geliştirdiklerini belirten ergenler ebeveyn(ler)in 
destekleyici ve anlayışlı yönünü vurgulamışlardır. 

Ergenlik dönemini sağlıklı atlatabilmek için sağlıklı iletişim önemlidir. İletişim hayatın her döneminde önemli 
olmakla birlikte gelişim dönemlerinin farkında olarak yaklaşmak ergenin dünyasını anlamak onun kendini güvende 
hissetmesini ve daha kolay ifade etmesine yardımcı olmaktadır. Ergenin yaşadıklarını, endişelerini, kaygılarını, 
korkularını, sevinçlerini anne babası ile paylaşabileceği sağlıklı iletişim ortamının oluşturulması önem taşımaktadır. 
Sağlıklı aile içi ilişkilerde bireyler birbirlerine karşı, dürüst, açık, doğru ve içten davranmalıdırlar. İletişimde 
saydamlık olarak tanımlanan bu durum ilişki şekli daha sağlıklı yürümesinde etkin rol oynar (Küçükali, 2018). 
Sadece ergenin açık, samimi ve dürüst olması değil aynı hassasiyetle ebeveynlerin de saydam olarak kendilerinin 
ifade etmeleri önemlidir. 

 Küçükali (2018) aile üyeleri arasında istenilen davranışların ortaya konulmasında aile içi iletişimin oldukça önemli 
olduğunu belirtmiş, duygu, düşünce, istek ve ihtiyaçlar daha anlaşılabilir ve aile üyelerinin birbirine saygı duyarak ve 
empati kurarak sağlıklı bir aile ortamı oluşturulabildiğini belirtmektedir.  
Aile içi iletişimin sağlıklı olması ergenlik dönemini için son derece önemlidir. Ailede cinsel iletişim ve cinselliğin 
konuşulabiliyor olması da pek çok olumsuzluğa karşı koruyucu etkisi olduğu bilinmektedir. Çocukların ve gençlerin 
cinsel bilgilendirme ve eğitimleri konusunda aileler ve eğitim kurumları birinci derecede sorumlulardır (Taşçı,2010).  
Ülkemizde cinsellik hakkında konuşmak hala tabu olarak kabul edilmektedir. Cinsellik kişinin bireysel mutluluğunu, 
başarısını ve çevresi ile olan ilişkilerini büyük ölçüde etkileyen önemli bir unsurdur. Bu sebeple cinsel eğitimin 
önemi ve gerekliliği göz ardı edilemez bir gerçektir. Cinsel eğitim, çocuklar ve yetişkinler arasında olan, çocuğun 
cinsellik konusunda ihtiyaç duyduğu bilgilere doğru, güvenilir bir şekilde ulaşabilmesini amaçlayan özel bir 
eğitimdir (İşler ve Gürşimşek, 2018). 
Kültürel yapımız doğrultusunda, ailelerde cinsel konular konuşulamamakta aynı zamanda ebeveynlerin büyük bir 
kısmı cinsel eğitim bilgileri yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla çocuklar ve gençler, cinsel konulardaki bilgilere, 

medya, pornografik materyaller ve arkadaşlarından öğrendikleri kulaktan dolma bilgilerden oluşturmaktadır. Bu 
kaynaklardan edinilen cinsel bilginin, ergen bireye hiç bir katkısı olmamakla birlikte pek çok zarara yol açmakta, bu  

zararlardan korunmak için çareler aranmaktadır (Taşçı, 2010). 
Ergenlerin cinsellikle ile ilgili ilk bilgileri edindikleri kişi/ kurum cinsiyet ve aile tipine göre incelendiğinde, 
erkeklerde cinsellikle ilgili ilk bilgilerin alınmasında arkadaşların payının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Cinsellik 
konusunda, ergenlerin, sorularına daha doğru ve sağlıklı cevaplar alabilmesi için halihazırdaki programların 
artırılarak geliştirilmesi gerekmektedir (Şen,2011). 
Özellikle cinsellik konusunda doğru bilgiye ulaşmak zordur dolayısıyla fizyolojik ve psikolojik pek çok değişimin 
yaşandığı ergenlik döneminde, ergenin bilgi edinebileceği öncelikli kişiler aile bireyleridir. Ebeveynlerin 
çocuklarıyla cinsellik hakkında iletişim kurabilmeleri için cinsellik ile ilgili bilgi sahibi olmaları önemlidir (Bacıoğlu 
ve Tezel 2020) .Dolaysıya anne babaların cinsel eğitim hakkında bilgi düzeyleri ve cinsel iletişim dilinin önemli 
olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada erken ergenlik döneminde olan bireylerin, anne babalarının cinsel eğitim 
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hakkında bilgi düzeyleri ve cinsel iletişim dili saptanmaya çalışılacaktır. Doğumdan önce başlayan ve büyümenin bir 
parçası olan cinselliğe ilişkin anne babaların çocuklarıyla oluşturdukları cinsel iletişim dilinin incelenmesi 
amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada aşağıdaki sorulara yanıtlar aranmaktadır: 

✓ Ebeveynlerin çocuklarıyla cinsellik hakkında ki konularda konuşma yaparken hissettikleri duygular nelerdir? 

✓ Anne ve babaların cinsel eğitim sırasında kullandıkları iletişim dili arasında fark var mı? 

✓ Ebeveynlerin öğrenim düzeyine göre cinsel eğitimde kullandıkları iletişim dili farklılık göstermekte mi? 

✓ Ebeveynlerin yaşına göre cinsel eğitimde kullandıkları iletişim dili farklılık göstermekte mi? 

✓ Çocukların cinsiyetine göre cinsel eğitimde kullandıkları iletişim dili farklılık göstermekte mi? 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Bu modelde; araştırmaya konu 
olan birey, olay veya nesne hakkında bir yargıya ulaşmak için evrendeki tüm elemanlar ya da evrenden alınan bir 
örneklem üzerinde kendi koşullarına bağlı kalınarak çalışılır (Karasar, 2014). 

Araştırmanın Katılımcıları 
Araştırma, Antalya ilinin Alanya ilçesinde bir devlet okulunda bulunan 6., 7. ve 8. sınıflarından kolayda örnekleme 
yöntemi ile belirlenen 250 öğrencinin ebeveynleri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 170 anne ve 80 baba 
katılmıştır. Araştırma örneklemine dahil olan katılımcılara ait demografik bilgiler ebeveyn rolü, eğitim düzeyi, yaş, 
çalışma durumu, gelir durumu, çocuk sayısı, çocukların cinsiyeti ve aile tipi değişkenlerine göre sınıflandırılmıştır. 
Katılımcılardan elde edilen demografik bulgular Tablo 1’de verilmiştir. 

Değişken  f % 

Ebeveyn Rolü 
Anne 170 68,0 

Baba 80 32,0 

Yaş 

18-35 Yaş 33 13,2 

36-45 Yaş 175 70,0 

46 Yaş ve Üstü 42 16,8 

Eğitim Düzeyi 

İlköğretim 47 18,8 

Lise 59 23,6 

Ön Lisans 46 18,4 

Lisans 72 28,8 

Lisansüstü 26 10,4 

Çalışma Durumu 

Çalışıyorum 126 50,4 

Çalışmıyorum 114 45,6 

Emekliyim  10 4,0 

Gelir Durumu 

Yok 40 16,0 

2400-5000 TL 53 21,2 

5001-10000 TL 80 32,0 

10001-15000 TL 55 22,0 

15001-20000 TL 10 4,0 

20001 TL ve üzeri 12 4,8 

Çocuk Sayısı 

Tek Çocuk 44 17,6 

2 Çocuk 142 56,8 

3 Çocuk 43 17,2 

4 Çocuk ve Üzeri 21 8,4 

Çocukların 
Cinsiyeti 

Sadece kız çocuğu olanlar 55 22,0 

Hem kız hem erkek çocuğu olanlar 124 49,6 

Sadece erkek çocuğu olanlar 71 28,4 

Aile Tipi 

Tek Ebeveynli Aile 30 12,0 

Çekirdek Aile 204 81,6 

Geniş Aile 16 6,4 

Genel Toplam  250 100 

Araştırmaya 170 (%68) anne ve 80 (%32) baba olmak üzere toplam 250 ebeveyn katılmıştır. Ebeveynlerin 33’ü 
(%13,2) 18-35 yaşlarında, 175’i (%70) 36-45 yaşlarında, 42’si (%16,8) 46 ve üzeri yaştadır. Anne ve babaların 47’si 
(%18,8) ilköğretim, 59’u (%23,6) lise, 46’sı (%18,4) ön lisans, 72’si (%28,8) lisans ve 26’sı (%10,4) lisansüstü 
eğitime sahiptir. Çalışma durumları açısından; ebeveynlerin 126’sı (%50,4) çalışmaktadır, 114’ü (%45,6) 
çalışmamaktadır. Geriye kalan 10 kişi (%4) ise emekli olduğunu belirtmiştir. Ebeveynlerden 40’ının (%16) geliri 
yoktur. Söz konusu kişilerin ev kadınları oldukları araştırmacı tarafından tespit edilmiştir. 53’ünün (%21,2) 2400-

5000 TL, 80’inin (%32) 5001-10000 TL, 55’inin (%22) 10001-15000 TL, 10’unun (%4), 15001-20000 TL geliri 

varken, 20001 TL ve üzerinde geliri olanların sayısı ise 12 (%4,8)’dir. Araştırmaya katılan ebeveynlerden 2 çocuklu 
(n=142) olanların sayısının daha fazla olduğu görülmektedir. Söz konusu ebeveynlerden 55’inin (%22) sadece kız 
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çocuğu, 124’ünün (%81,6) hem kız hem erkek çocuğu, 71’inin (%28,4) de sadece erkek çocuğu vardır. Bununla 
birlikte araştırmaya katılanları çoğunluğu (n=204) çekirdek aileye mensuptur. 

 Veri Toplama Araçları 
Araştırmada anne ve babaların demografik bilgilerini elde etmek için “Genel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Artan, 
Ceylan ve Kurnaz Adıbatmaz (2020) tarafından geliştirilen “Ebeveynler İçin Algılanan Cinsel İletişim Ölçeği” 
kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirliği 0.71 olarak bulunmuştur. Ölçek 23 madde ve içerik, beden dili, süreci yönetme ve 
kaygı alt boyutlarından oluşmaktadır. Ölçeğin 1-7. maddeleri içeriği, 8-12. Maddeleri, beden dilini, 13-19. maddeleri 

süreci yönetmeyi ve 20-23. maddeler de kaygıyı ölçmektedir. Ölçek 4’lü Likert tipinde puanlanmaktadır. Ölçekte 
içerik, beden dili ve süreci yönetme yer alan alt boyutlarda ters puanlanan madde bulunmamaktadır. Buna rağmen 
kaygı altı boyutunu ölçen maddeler ters puanlama yöntemiyle puanlanmaktadır. Ölçekteki bütün alt boyutlar için 
yüksek puanlar ebeveynlerin cinsel iletişim dilinin uygun olduğunu göstermektedir. Ölçek, Google Survey’ de form 
olarak hazırlanmış, katılımcılara whatsapp yoluyla ulaştırılmıştır. 

Veri Analizi 

Antalya’nın Alanya ilçesindeki bir devlet okulunda okuyan 6., 7. Ve 8. Sınıf öğrencilerinin ebeveynlerinden toplanan 
veriler SPSS 20 ile analiz edilmiştir. Bu kapsamda öncelikle araştırmada kullanılan ölçeğin yapısal geçerlilik ve 
güvenirliğine bakılmıştır. İkinci aşamada ebeveynlerin cinsel iletişim düzeylerini belirlemek için verilen cevapların 
aritmetik ortalamaları hesaplanmıştır. Ebeveynlerin cinsel iletişim düzeyleri “1.00-1.75 = Bana hiç uygun değil; 
1.76-2.50 = Bana hiç uygun değil; 2.51-3.25 = Bana kısmen uygun; 3.26-4.00 = Bana tümüyle uygun değil” değer 
aralıkları dikkate alınarak yorumlanmıştır (Özdamar, 2001: 145). Üçüncü aşamada cinsel iletişim düzeyinin 
ebeveynlerin demografik özellikleri açısından nasıl bir seyir izlediği analiz edilmiştir. Bu doğrultuda farklılık 
testlerinden Indipendent Sample T testi ve One-Way ANOVA testinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular 
çalışmanın ilgili bölümlerinde değerlendirilmiş ve çeşitli öneriler geliştirilmiştir. 

BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde, veri toplama araçları ile katılımcılardan elde edilen verilerle yürütülen analiz 
sonuçlarına ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 

Yapısal Geçerlilik ve Güvenirlik Bulguları 
Yapı geçerliği, ölçülen özelliğin ne olduğu ile ilgilidir ve bunu test etmek için en yaygın kullanılan yöntem faktör 
analizidir. Faktör analizinin, açıklayıcı ve doğrulayıcı olmak üzere iki çeşidi vardır (Yaşlıoğlu, 2017, s. 75). Daha 
önce geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılan “Ebeveynler İçin Cinsel İletişim Ölçeği” için Açıklayıcı Faktör 
Analizi (AFA) tercih edilmiştir (Büyüköztürk vd., 2004, s. 117). AFA sonucunda elde edilen yapı doğrultusunda veri 
setinin güvenilirliğine bakılmıştır. Bu çerçevede yaygın olarak tercih edilen Cronbach Alpha katsayısı dikkate 
alınmıştır. Tablo 2’de “Ebeveynler İçin Cinsel İletişim Ölçeği” ile ilgili AFA ve güvenirlik sonuçları gösterilmiştir. 
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Tablo 1: AFA ve Güvenirlik Sonuçları 
İfadeler 1 2 3 4 α 

CI-2 0,911    

0,954 

CI-1 0,907    

CI-3 0,900    

CI-5 0,892    

CI-4 0,873    

CI-6 0,851    

CI-7 0,848    

CI-11  0,905   

0,924 

CI-8  0,884   

CI-12  0,873   

CI-9  0,871   

CI-10  0,826   

CI-18   0,758  

0,844 

CI-15   0,723  

CI-13   0,723  

CI-17   0,719  

CI-19   0,709  

CI-16   0,704  

CI-14   0,695  

CI-22    0,811 

0,797 
CI-23    0,788 

CI-21    0,776 

CI-20    0,763 

Öz Değerler 5,789 3,900 3,467 2,423  

Varyans Açıklama Oranı 25,171 16,956 15,076 10,535  

Toplam Varyans Açıklama Oranı 25,171 42,127 57,203 67,738 0,772 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)    0,844  

Bartlett testi:χ2  3909,639 p=0,000  

**1: İçerik; 2: Bedeni Dili; 3: Süreci Yönetme; Kaygı 

Ebeveynlerden toplanan veriler üzerine varimax rotasyonlu temel bileşenler (principal components) yöntemine göre 
AFA testi uygulanmıştır. “Ebeveynler İçin Cinsel İletişim” ölçeğinin KMO değeri 0,844 ve Bartlett değeri p<0,01 
olarak anlamlı çıkmıştır. Bu değerler, “Ebeveynler İçin Cinsel İletişim” ölçeği kullanılarak toplanan verilerin yapısal 
geçerlilik için yeterli olduğuna işaret etmektedir. Ebeveynlerin çocuklarıyla kurdukları cinsel iletişimi ortaya koyan 
veri setinin, toplam varyansın %67,738’ünü açıkladığı tespit edilmiştir. Ebeveynler İçin Cinsel İletişim Ölçeğini 
geliştiren Artan, Ceylan ve Kurnaz Adıbatmaz (2020), ölçeğin 4 alt boyuttan oluştuğunu tespit etmiştir. Bu 
çalışmada da benzer yapı elde edilmiştir. Boyutları oluşturan ifadelerden yola çıkılarak birinci boyuta; içerik, ikinci 
boyuta; beden dili; üçüncü boyuta; süreci yönetme ve son boyuta; kaygı adı verilmiştir. İçerik alt boyutunun faktör 
yükü 0,84-0,91; Beden dili boyutunun faktör yükleri 0,82-0,90; süreci yönetme boyutunun faktör yükleri 0,69-0,75 

ve kaygı boyutunun faktör yükleri 0,76-0,81 arasında değişmektedir. Dolayısıyla faktör yüklerinin 0,35’ten büyük 
olması gerektiği düşüncesi doğrultusunda, ölçekle ile ilgili veri setinin faktör yükleri de kabul edilir düzeydedir 
(Tabachnick ve Fidell, 2013). Ölçeğin genel güvenirlik katsayısı a=0,772 olarak tespit edilmiştir. Alfa 
katsayılarından hareketle ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu söylemek mümkündür (Akgül ve Çevik, 2003: 436). 

Ebeveynlerin Cinsel İletişim Dillerine Düzeylerine İlişkin Bulgular 

Katılımcı ebeveynlerin cinsel iletişim diline ilişkin algılarının belirlenmesinde ortalama ve standart sapma 

değerlerine bakılmıştır. Söz konusu değerler Tablo 3’te sunulduğu şekildedir. 
Tablo 2: Ebeveynlerin Cinsel İletişim Düzeylerine İlişkin Bulgular 

Değişkenler N Min. Max. X̄ 𝜎 

Cinsel İletişim Dili Genel Düzey 250 1,74 3,74 3,007 0,438 

İçerik Boyutu 250 1,00 4,00 2,870 0,958 

Beden Dili Boyutu 250 1,00 4,00 2,997 0,928 

Süreci Yönetme Boyutu 250 1,00 4,00 3,288 0,724 

Kaygı Boyutu 250 1,00 4,00 2,229 0,940 

Tablo 3’teki aritmetik ortalama değerleri incelendiğinde; ebeveynlerin cinsel iletişim dilini kısmen doğru 
kullandıkları tespit edilmiştir (X̄=3,00). Dolayısıyla ebeveynlerin çocuklarıyla cinsel sorunlarını konuşurken içeriğe 
(X̄=2,87) kısmen de olsa dikkat ederek ve beden dillerini (X̄=2,99) kısmen de olsa her zamanki gibi kullanarak 
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harekete ettikleri söylenebilir. Bununla birlikte ebeveynlerin kaygı (X̄=2,22) düzeylerinin düşük ve süreci iyi 
yönettikleri (X̄=3,28) tespit edilmiştir. 

Cinsel İletişim Dilinin Ebeveynlerin Demografik Özellikleri Açısından Karşılaştırılması 
Katılımcı ebeveynlerin cinsel iletişim dilini kullanabilme düzeyleri ebeveynlik rollerine, yaş, eğitim düzeyi, çalışma 
durumu, gelir durumu, çocuk sayısı, çocukların cinsiyeti ve aile tipi değişkenleri açısından karşılaştırılmıştır. Bu 
kapsamda Indipendent Sample T testi ve One-Way ANOVA testi kullanılmıştır. Bu çerçevede ebeveyn rolü 
değişkenine göre cinsel iletişim dilini kullanma düzeyinde anlamlı bir farklılığın görülüp görülmediği test edilmiştir. 
İlgili sonuçlar Tablo 4’te gösterildiği şekildedir. 
Tablo 3: Cinsel İletişim Dilini Kullanma Düzeyinin Ebeveynlerin Rolleri Açısından Karşılaştırılması 

Ebeveyn Rolü N X̄ 𝜎 t p 

Cinsel İletişim Dili 1. Anne 170 2,968 0,451 -2,063 0,040* 

2. Baba 80 3,090 0,399 

İçerik 1. Anne 170 2,773 1,019 -2,338 0,020* 

2. Baba 80 3,075 0,781 

Beden Dili 1. Anne 170 3,028 0,960 0,760 0,448 

2. Baba 80 2,932 0,857 

Süreci Yönetme 1. Anne 170 3,241 0,721 -1,494 0,136 

2. Baba 80 3,387 0,722 

Kaygı 1. Anne 170 2,241 0,942 0,298 0,766 

2. Baba 80 2,203 0,943 

Toplam  250     
*p<0,05 

Araştırmaya katılan babaların cinsel iletişim dilini annelerden daha doğru kullandıkları belirlenmiştir (t=-2,063; 

p=0,040). Ebeveynlerin beden dilini kullanma, süreci yönetme ve kaygı düzeleri birbirine yakın çıkmıştır. İçerik 
boyutunda ise bir farklılığın olduğu göze çarpmakla birlikte babaların, annelerden daha fazla konunun içeriğine göre 
çocuklarıyla cinselliği doğru konuşabildikleri tespit edilmiştir (t=-2,338; p=0,020). 

Katılımcı anne ve babaların yaşlarına göre cinsel iletişim dilini kullanma düzeylerinde anlamlı bir farklılığın görülüp 
görülmediği test edilmiş ve ilgili sonuçlar Tablo 5’te verilmiştir. 
Tablo 4: Cinsel İletişim Dilini Kullanma Düzeyinin Ebeveynlerin Yaşları Açısından Karşılaştırılması 

Yaş N X̄ 𝜎 F p Tukey 

Cinsel İletişim 
Dili 

1. 18-35 Yaş 33 2,824 0,428 

4,170 0,017* 2>1 2. 36-45 yaş 175 3,053 0,409 

3. 46 Yaş ve Üstü 42 2,960 0,525 

İçerik 

1. 18-35 Yaş 33 2,567 1,080 

2,057 0,130 - 2. 36-45 yaş 175 2,933 0,936 

3. 46 Yaş ve Üstü 42 2,846 0,922 

Beden Dili 

1. 18-35 Yaş 33 3,042 0,877 

0,747 0,475 - 2. 36-45 yaş 175 3,027 0,917 

3. 46 Yaş ve Üstü 42 2,838 1,013 

Süreci Yönetme 

1. 18-35 Yaş 33 3,186 0,657 

0,609 0,545 - 2. 36-45 yaş 175 3,320 0,708 

3. 46 Yaş ve Üstü 42 3,234 0,837 

Kaygı 
1. 18-35 Yaş 33 2,628 0,910 

3,501 0,032* 1>2 2. 36-45 yaş 175 2,168 0,938 

3. 46 Yaş ve Üstü 42 2,166 0,918 

Toplam  250      
*p<0,05 

Ebeveynlerin yaşlarına göre cinsel iletişim dilini kullanma düzeyleri (F=4,170; p=0,017) ile alt boyut olan kaygı 
düzeyleri (F=3,501; p=0,032) arasında anlamlı farklılık vardır. Tukey sonuçlarına göre; yaşı 36-45 arasında olan 
anne ve babaların cinsel iletişim dilini 18-35 yaşlarında olan anne ve babalardan daha doğru kullandıkları; buna 
karşın 18-35 yaşlarında olan anne ve babaların, 36-45 yaşlarında olan anne ve babalardan daha fazla kaygılandıkları 
tespit edilmiştir. 
Katılımcıların eğitim durumlarına göre cinsel iletişim dilini kullanma düzeylerinde anlamlı bir farklılığın olup 
olmadığı test edilmiş ve ilgili sonuçlar Tablo 6’da verilmiştir. 
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Tablo 5: Cinsel İletişim Dilini Kullanma Düzeyinin Ebeveynlerin Eğitim Durumları Açısından Karşılaştırılması 
Eğitim Durumu N X̄ 𝜎 F p Tukey 

Cinsel İletişim 
Dili 

1. İlköğretim 47 2,956 0,447 

2,708 0,031* 5>4 

2. Lise 59 3,014 0,463 

3. Ön Lisans 46 3,063 0,440 

4. Lisans 72 2,922 0,431 

5. Lisansüstü 26 3,225 0,305 

İçerik 

1. İlköğretim 47 2,711 1,047 

5,033 0,001* 

5>1 

5>2 

5>4 

2. Lise 59 2,905 0,915 

3. Ön Lisans 46 2,968 0,720 

4. Lisans 72 2,638 1,054 

5. Lisansüstü 26 3,544 0,625 

Beden Dili 

1. İlköğretim 47 2,855 0,860 

0,801 0,525 - 

2. Lise 59 3,111 0,877 

3. Ön Lisans 46 3,121 0,836 

4. Lisans 72 2,938 1,038 

5. Lisansüstü 26 2,938 0,998 

Süreci Yönetme 

1. İlköğretim 47 3,346 0,632 

0,739 0,566 - 

2. Lise 59 3,227 0,803 

3. Ön Lisans 46 3,208 0,665 

4. Lisans 72 3,283 0,764 

5. Lisansüstü 26 3,472 0,685 

Kaygı 

1. İlköğretim 47 2,170 0,989 

0,558 0,694 - 

2. Lise 59 2,292 0,897 

3. Ön Lisans 46 2,097 0,905 

4. Lisans 72 2,236 1,007 

5. Lisansüstü 26 2,403 0,839 

Toplam  250      
*p<0,05 

Ebeveynlerin eğitim durumlarına göre cinsel iletişim dilini kullanma düzeyleri (F=2,708; p=0,031) ile alt boyut olan 
cinsel içeriğe göre hareket etme düzeyleri (F=5,033; p=0,001) arasında anlamlı farklılık vardır. Tukey sonuçlarına 
göre; lisansüstü mezunu olan ebeveynlerin cinsel iletişim dilini lisans mezunu olan ebeveynlerden daha doğru 
kullandıkları tespit edilmiştir. Bununla birlikte lisansüstü mezunu olan ebeveynlerin, ilköğretim, lise ve lisans 
mezunu olan ebeveynlerden daha fazla içeriğine göre çocuklarıyla doğru iletişim kurdukları belirlenmiştir. 
Ebeveynlerin eğitim durumlarına göre beden dilini kullanma, süreci yönetme ve kaygılanma düzeyleri birbirine 
yakın çıkmıştır. 

Katılımcı anne ve babaların çalışma durumlarına göre cinsel iletişim dilini kullanma düzeyleri arasında anlamlı bir 
farklılığın olup olmadığına bakılmış olup ilgili sonuçlar Tablo 7’de gösterilmiştir. 
Tablo 6: Cinsel İletişim Dilini Kullanma Düzeyinin Ebeveynlerin Çalışma Durumları Açısından Karşılaştırılması 

Çalışma Durumu N X̄ 𝜎 F p Tukey 

Cinsel İletişim 
Dili 

1. Çalışıyorum 126 3,075 0,450 

5,220 0,006* 1>2 2. Çalışmıyorum 114 2,915 0,410 

3. Emekliyim 10 3,204 0,423 

İçerik 

1. Çalışıyorum 126 3,004 0,925 

3,415 0,034* 1>2 2. Çalışmıyorum 114 2,700 0,980 

3. Emekliyim 10 3,114 0,859 

Beden Dili 

1. Çalışıyorum 126 3,046 0,909 

3,809 0,023* 3>2 2. Çalışmıyorum 114 2,884 0,955 

3. Emekliyim 10 3,680 0,413 

Süreci Yönetme 

1. Çalışıyorum 126 3,331 0,708 

0,502 0,606 - 2. Çalışmıyorum 114 3,250 0,742 

3. Emekliyim 10 3,171 0,740 

Kaygı 
1. Çalışıyorum 126 2,208 0,952 

0,095 0,909 - 2. Çalışmıyorum 114 2,256 0,945 

3. Emekliyim 10 2,175 0,808 

Toplam  250      
*p<0,05  

Ebeveynlerin çalışma durumlarına göre cinsel iletişim dilini kullanma düzeylerinde (F=5,220; p=0,006) ve alt 
boyutlar olan içerik (F=3,415; p=0,034) ve beden dili (F=3,809; p=0,023) boyutlarında anlamlı farklılıkların olduğu 
göze çarpmaktadır. Buna göre; çalışan ebeveynlerin, çalışmayan ebeveynlerden daha fazla cinsel iletişim dilini doğru 
kullandıkları ve konunun içeriğine göre çocuklarıyla daha doğru iletişim kurdukları belirlenmiştir. Öte yandan 
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emekli olan ebeveynlerin de çalışmayanlardan daha fazla çocuklarıyla cinsel konularda konuşurken beden dillerine 
dikkat ettikleri tespit edilmiştir. Ancak eğitim durumuna göre ebeveynlerin süreci yönetme ve kaygı düzeyleri 
arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

Katılımcıların gelir durumlarına göre cinsel iletişim dilini kullanma düzeylerinde anlamlı bir farklılığın olup 
olmadığı test edilmiş ve ilgili sonuçlar Tablo 8’de verilmiştir. 
Tablo 7: Cinsel İletişim Dilini Kullanma Düzeyinin Ebeveynlerin Gelir Durumları Açısından Karşılaştırılması 

Gelir Durumu N X̄ 𝜎 F p Tukey 

C
in

se
l İ

le
tiş

im
 

D
il

i 

1. Yok 40 2,902 0,443 

2,425 0,036* 

3>1 

4>1,2 

5>1,2,3 

6>1,2,3 

6>4,5 

2. 2400-5000 TL 53 2,933 0,504 

3. 5001-10000 TL 80 2,988 0,406 

4. 10001-15000 TL 55 3,103 0,405 

5. 15001-20000 TL 10 3,143 0,439 

6. 20001 TL ve üstü 12 3,268 0,324 

İç
er

ik
 

1. Yok 40 2,514 1,018 

1,671 0,142 - 

2. 2400-5000 TL 53 2,849 1,094 

3. 5001-10000 TL 80 2,975 0,946 

4. 10001-15000 TL 55 3,007 0,747 

5. 15001-20000 TL 10 2,671 1,021 

6. 20001 TL ve üstü 12 2,988 0,855 

B
ed

en
 D

il
i 

1. Yok 40 2,880 1,067 

0,926 0,465 - 

2. 2400-5000 TL 53 2,984 0,858 

3. 5001-10000 TL 80 2,940 0,989 

4. 10001-15000 TL 55 3,214 0,802 

5. 15001-20000 TL 10 2,760 0,782 

6. 20001 TL ve üstü 12 3,033 0,956 

Sü
re

ci
 Y

ön
et

m
e 1. Yok 40 3,435 0,664 

2,746 0,020* 5>1 

2. 2400-5000 TL 53 3,175 0,850 

3. 5001-10000 TL 80 3,207 0,720 

4. 10001-15000 TL 55 3,231 0,691 

5. 15001-20000 TL 10 3,885 0,210 

6. 20001 TL ve üstü 12 3,595 0,374 

K
ay

gı
 

1. Yok 40 2,325 1,008 

2,583 0,027* 2>6 

2. 2400-5000 TL 53 2,405 1,007 

3. 5001-10000 TL 80 2,312 0,929 

4. 10001-15000 TL 55 2,090 0,853 

5. 15001-20000 TL 10 1,850 0,818 

6. 20001 TL ve üstü 12 1,520 0,548 

Toplam  250      
*p<0,05 

Ebeveynlerin gelir durumlarına göre cinsel iletişim dilini kullanma düzeylerinde (F=4,425; p=0,003) ve alt boyutlar 
olan süreç yönetimi (F=2,746; p=0,020) ve kaygı (F=2,583; p=0,027) boyutlarında anlamlı farklılıkların olduğu 
görülmektedir. Tukey sonuçları incelendiğinde; genel olarak gelir düzeyi arttıkça ebeveynlerin cinsel iletişim dilini 
daha doğru kullandıkları ortaya çıkmıştır. Süreç yönetimi konusunda 15001-20000 TL geliri olanlar, geliri 

olmayanlardan daha iyi süreci yönetirken; 2400-5000 TL geliri olanların ise 20001 ve üzerinde geliri olanlardan daha 
fazla kaygı yaşadıkları ortaya çıkmıştır. 
Ebeveynlerin sahip oldukları çocuk sayısına göre cinsel iletişim dilini kullanma düzeyleri karşılaştırılmış olup ilgili 
sonuçlar Tablo 9’da sunulmuştur.  
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Tablo 8: Cinsel İletişim Dilini Kullanma Düzeyinin Ebeveynlerin Sahip Oldukları Çocuk Sayısı Açısından Karşılaştırılması 
Çocuk Sayısı N X̄ 𝜎 F p Tukey 

Cinsel İletişim 
Dili 

1. 1 Çocuk 44 3,062 0,427 

1,464 0,225 - 
2. 2 Çocuk 142 3,009 0,441 

3. 3 Çocuk 43 2,898 0,432 

4. 4 ve Üstü 21 3,105 0,443 

İçerik 

1. 1 Çocuk 44 2,776 0,822 

1,273 0,284 - 
2. 2 Çocuk 142 2,900 0,977 

3. 3 Çocuk 43 2,717 1,044 

4. 4 ve Üstü 21 3,176 0,883 

Beden Dili 

1. 1 Çocuk 44 3,150 0,838 

0,678 0,566 - 
2. 2 Çocuk 142 2,987 0,916 

3. 3 Çocuk 43 2,962 0,988 

4. 4 ve Üstü 21 2,819 1,075 

Süreci Yönetme 

1. 1 Çocuk 44 3,370 0,567 

0,446 0,720 - 
2. 2 Çocuk 142 3,283 0,763 

3. 3 Çocuk 43 3,196 0,690 

4. 4 ve Üstü 21 3,333 0,826 

Kaygı 

1. 1 Çocuk 44 2,085 0,970 

0,985 0,401 - 
2. 2 Çocuk 142 2,251 0,928 

3. 3 Çocuk 43 2,383 0,931 

4. 4 ve Üstü 21 2,059 0,980 

Toplam  250      

*p<0,05 

Ebeveynlerin sahip oldukları çocuk sayısına göre cinsel iletişim dilini kullanma düzeyleri ile alt boyutlar olan cinsel 
içeriğe göre hareket etme, beden dilini doğru kullanma, süreci iyi yönetme ve kaygılanma düzeyleri birbirine yakın 
çıkmıştır (p>0,05). 
Katılımcıların sahip oldukları çocukların cinsiyetine göre cinsel iletişim dilini kullanma düzeylerinde anlamlı bir 
farklılığın olup olmadığı test edilmiş ve ilgili sonuçlar Tablo 10’da verilmiştir. 
Tablo 9: Cinsel İletişim Dilini Kullanma Düzeyinin Ebeveynlerin Sahip Oldukları Çocukların Cinsiyeti Açısından Karşılaştırılması 

Çocuk Cinsiyeti N X̄ 𝜎 F p Tukey 

Cinsel 

İletişim 
Dili 

1. Sadece kız çocuğu 55 3,022 0,428 

1,505 0,224 - 2. Kız ve Erkek Çocuğu 124 3,044 0,438 

3. Sadece Erkek Çocuğu 71 2,932 0,444 

İçerik 

1. Sadece kız çocuğu 55 2,919 0,898 

1,028 0,359 - 2. Kız ve Erkek Çocuğu 124 2,927 1,005 

3. Sadece Erkek Çocuğu 71 2,732 0,916 

Beden 

Dili 

1. Sadece kız çocuğu 55 3,210 0,919 

3,192 0,043* 1>3 2. Kız ve Erkek Çocuğu 124 3,017 0,896 

3. Sadece Erkek Çocuğu 71 2,797 0,960 

Süreci 
Yönetme 

1. Sadece kız çocuğu 55 3,179 0,851 

0,825 0,439 - 2. Kız ve Erkek Çocuğu 124 3,328 0,689 

3. Sadece Erkek Çocuğu 71 3,301 0,675 

Kaygı 
1. Sadece kız çocuğu 55 2,304 0,894 

0,238 0,788 - 2. Kız ve Erkek Çocuğu 124 2,215 0,954 

3. Sadece Erkek Çocuğu 71 2,193 0,961 

Toplam  250      

*p<0,05 

Ebeveynlerin sahip oldukları çocukların cinsiyetine göre cinsel iletişim dilini kullanma düzeyleri ile alt boyutlar olan 

cinsel içeriğe göre hareket etme, süreci iyi yönetme ve kaygılanma düzeyleri birbirine yakın çıkmıştır (p>0,05). 
Ancak beden dilini doğru kullanma düzeylerinin anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (F=3,192; p=0,043). 
Buna göre sadece kız çocuğu olan ebeveynlerin, sadece erkek çocuğu olan ebeveynlerden daha fazla beden dillerine 
dikkat ettikleri belirlenmiştir. 
Katılımcı anne ve babaların sahip oldukları aile tipine göre cinsel iletişim dilini kullanma düzeyleri arasında anlamlı 
bir farklılığın olup olmadığına bakılmış olup ilgili sonuçlar Tablo 11’de gösterilmiştir.  
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Tablo 10: Cinsel İletişim Dilini Kullanma Düzeyinin Ebeveynlerin Sahip Olduğu İle Tipi Açısından Karşılaştırılması 
Aile Tipi N X̄ 𝜎 F p Tukey 

Cinsel İletişim 
Dili 

1. Tek Ebeveynli 30 2,962 0,444 

0,374 0,688 - 2. Çekirdek Aile 204 3,019 0,437 

3. Geniş Aile 16 2,948 0,469 

İçerik 

1. Tek Ebeveynli 30 2,761 0,887 

1,554 0,213 - 2. Çekirdek Aile 204 2,914 0,955 

3. Geniş Aile 16 2,508 1,082 

Beden Dili 

1. Tek Ebeveynli 30 2,973 0,880 

1,076 0,343 - 2. Çekirdek Aile 204 3,026 0,929 

3. Geniş Aile 16 2,675 0,992 

Süreci Yönetme 

1. Tek Ebeveynli 30 3,314 0,695 

3,116 0,046* 3>2 2. Çekirdek Aile 204 3,250 0,740 

3. Geniş Aile 16 3,714 0,353 

Kaygı 
1. Tek Ebeveynli 30 2,316 0,944 

0,187 0,830 - 2. Çekirdek Aile 204 2,212 0,942 

3. Geniş Aile 16 2,281 0,969 

Toplam  250      
*p<0,05 

Aile tipine göre ebeveynlerin cinsel iletişim dilini kullanma düzeyleri ile alt boyutlar olan cinsel içeriğe göre hareket 
etme, beden dilini doğru kullanma ve kaygılanma düzeyleri birbirine yakın çıkmıştır (p>0,05). Ancak cinsel 
konularda süreci iyi yönetmede farklılık olduğu görülmektedir (F=3,116; p=0,046). Bu bağlamda geniş aile tipine 
sahip ebeveynlerin, çekirdek aile tipine sahip ebeveynlerden daha fazla cinsel konularda süreci iyi yönettikleri tespit 
edilmiştir.  

SONUÇ 

Anne ve babaların birbirleriyle iletişim şekilleri, çocukların sosyal çevre ile kuracakları iletişime rehberlik 
etmektedir. Eşlerin birbirleri ile kurdukları iletişim, annenin çocuğu ile babanın çocuğu ile ve çocukların birbirleri ile 
kurduğu iletişim aile içerisindeki iletişim hakkında da yol gösterici olmaktadır. Bu nedenle ilerde yetişkin olacak 
çocukların gelişiminin sağlıklı olabilmesi için aile içi iletişime gereken önemin verilmesi ve konunun irdelenmesi 
gerekmektedir. Bu gereklilikten yola çıkarak Antalya’nın Alanya ilçesinde faaliyet gösteren ve nispeten diğerlerine 
göre daha fazla tercih edilen bir devlet okulundaki öğrencilerin anne ve babaları üzerine bir alan çalışması 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 6., 7. ve 8. sınıf 250 öğrencinin anne veya babası araştırmaya dahil edilmiştir. 
Çalışmada ebeveynlerin cinsel iletişim dilini kısmen doğru kullandıkları tespit edilmiştir. Başka bir deyişle 
çocuklarıyla cinsel sorunlarını konuşurken konunun içeriğine ve beden dillerine kısmen de olsa dikkat ederek 
harekete ettikleri görülmüştür. Bununla birlikte ebeveynlerin kaygı düzeylerinin düşük ve süreci iyi yönettikleri 
tespit edilmiştir. 
Çalışmada katılımcı ebeveynlerin cinsel iletişim dilini kullanabilme düzeyleri ebeveynlik rollerine, çalışma durumu, 
gelir durumu, çocuk sayısı, çocukların cinsiyeti, yaş, eğitim düzeyi ve aile tipi değişkenleri açısından 
karşılaştırılmıştır. Bu kapsamda babaların cinsel iletişim dilini annelerden daha doğru kullandıkları belirlenmiştir. 
Ebeveynlerin beden dilini kullanma, süreci yönetme ve kaygı düzeleri birbirine yakın çıkmıştır. İçerik boyutunda ise 

bir farklılığın olduğu göze çarpmakla birlikte babaların, annelerden daha fazla konunun içeriğine göre çocuklarıyla 
cinselliği doğru konuşabildikleri tespit edilmiştir. 
Çalışmada yaşı 36-45 arasında olan anne ve babaların cinsel iletişim dilini 18-35 yaşlarında olan anne ve babalardan 
daha doğru kullandıkları; buna karşın 18-35 yaşlarında olan anne ve babaların, 36-45 yaşlarında olan anne ve 
babalardan daha fazla kaygılandıkları tespit edilmiştir. 

Eğitim durumu itibariyle lisansüstü mezunu olan ebeveynlerin cinsel iletişim dilini lisans mezunu olan 
ebeveynlerden daha doğru kullandıkları tespit edilmiştir. Bununla birlikte lisansüstü mezunu olan ebeveynlerin, 
ilköğretim, lise ve lisans mezunu olan ebeveynlerden daha fazla içeriğine göre çocuklarıyla doğru iletişim kurdukları 
belirlenmiştir. Ebeveynlerin eğitim durumlarına göre beden dilini kullanma, süreci yönetme ve kaygılanma düzeyleri 
birbirine yakın çıkmıştır. Artan, Ceylan ve Adıbatmaz (2020) tarafından yapılan, 15 yaşından küçük en az bir çocuğa 
sahip toplam 186 anne ve babadan oluşan çalışma grubunda yükseköğrenime sahip ebeveynlerin, ilk ve ortaokul 
öğrenimine sahip ebeveynlere göre cinsel iletişim yönünden süreci yönetmelerinin daha olumlu düzeyde olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışan ebeveynlerin, çalışmayan ebeveynlerden daha fazla cinsel iletişim dilini doğru kullandıkları ve konunun 
içeriğine göre çocuklarıyla daha doğru iletişim kurdukları belirlenmiştir. Öte yandan emekli olan ebeveynlerin de 
çalışmayanlardan daha fazla çocuklarıyla cinsel konularda konuşurken beden dillerine dikkat ettikleri tespit 
edilmiştir. Ancak eğitim durumuna göre ebeveynlerin süreci yönetme ve kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir 
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farklılık bulunmamıştır. Çelik (2022)’in tarafından yapılan çalışmada, çalışan annelerin çalışmayan annelere göre 
çocukları ile cinsel iletişime daha yatkın ve kaygıları daha az olarak tespit edilmiştir. 
Genel olarak gelir düzeyi arttıkça ebeveynlerin cinsel iletişim dilini daha doğru kullandıkları ortaya çıkmıştır. Süreç 
yönetimi konusunda 15001-20000 TL geliri olanlar, geliri olmayanlardan daha iyi süreci yönetirken; 2400-5000 TL 

geliri olanların ise 20001 ve üzerinde geliri olanlardan daha fazla kaygı yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Gelir durumu 
yüksek annelerin, erişebilecekleri kaynak sayısının fazla olmasına bağlı olarak cinsel eğitim hakkında daha çok 
bilgiye ulaşabildikleri ve gelir durumlarına paralel olarak çocuklarıyla alakalı merak ettikleri her hangi bir konu 
hakkında daha kolay uzman desteğine başvurabildikleri için çocuklarıyla sağlıklı cinsel iletişim dili oluşturabildikleri 
düşünülmektedir (Çelik,2022). 
Ebeveynlerin sahip oldukları çocuk sayısına göre cinsel iletişim dilini kullanma düzeyleri ile alt boyutlar olan cinsel 
içeriğe göre hareket etme, beden dilini doğru kullanma, süreci iyi yönetme ve kaygılanma düzeyleri birbirine yakın 
çıkmıştır. Dereli ve Dereli (2017)’nin araştırma sonucuna göre ebeveyn ve çocuk ilişkisinin çocuk sayısı değişkenine 
göre değişmediği sonucuna ulaşılmıştır.  

Ebeveynlerin sahip oldukları çocukların cinsiyetine göre cinsel iletişim dilini kullanma düzeyleri ile alt boyutlar olan 
cinsel içeriğe göre hareket etme, süreci iyi yönetme ve kaygılanma düzeyleri birbirine yakın çıkmıştır. Ancak sadece 
kız çocuğu olan ebeveynlerin, sadece erkek çocuğu olan ebeveynlerden daha fazla beden dillerine dikkat ettikleri 

belirlenmiştir. 

Aile tipine göre ebeveynlerin cinsel iletişim dilini kullanma düzeyleri ile alt boyutlar olan cinsel içeriğe göre hareket 
etme, beden dilini doğru kullanma ve kaygılanma düzeyleri birbirine yakın çıkmıştır. Buna karşın geniş aile tipine 
sahip ebeveynlerin, çekirdek aile tipine sahip ebeveynlerden daha fazla cinsel konularda süreci iyi yönettikleri tespit 
edilmiştir.  
Çocukların gelişimlerine uygun olarak cinsellikle ilgili doğru bilgilere ulaşma hakları vardır. Cinsel bilgiler çocuğun 
yaşına ve gelişim dönemlerine uygun içerikte ve tarzda aktarılması önemlidir. Cinsellikle ilgili bilgiye 
ulaşabilecekleri birincil kaynak aileleridir. Kulaktan dolma, defolu ve yanlış bilgilerin yerine çocukların yaşına ve 
gelişimine uygun cinsel eğitim verilmesinin, ilerleyen yaşlarda sağlıklı cinsel yaşantının temellerini oluşturduğu 
bilinmektedir. Ailelerin bu konudaki bilgi düzeylerini arttırmak ve geliştirmek amacıyla, kanıta dayalı cinsel eğitim 
planlarının hazırlanması ve uygulanması çocuklarının sağlıklı gelişimlerine olumlu yönde katkı sağlayacaktır. 
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GİRİŞ  
Akran zorbalığı, daha güçlü olan bir çocuğun zihinsel veya fiziksel olarak daha zayıf olan bir gence fiziksel baskı 
veya psikolojik zorlama yoluyla olumsuz davranışlar dayatmasıyla ortaya çıkar. Bu eylemler, zorbalığa maruz kalan 
gencin psikososyal gelişimi üzerinde zararlı bir etkiye sahiptir ve ruh sağlığı ve yetiştirilme tarzı hakkında fikir verir. 
Zorbalığın çocuğun ruh sağlığı üzerinde yarattığı zararlı etkinin yanı sıra çocuğun karakterinde de bir değişim 
görülebilir. Zorbalığı çevresine bildirmeyen çocuklar polikliniğe geldiklerinde sadece psikosomatik sorunlar 
yaşayabilirler. Klinik uygulamada bu sorunu çocuk ve ergen sağlığına yönelik sosyal ve psikolojik takibin bir parçası 
olarak değerlendiriyoruz. Zorbalığı tespit edebilmek ve gerektiğinde uygun önlemleri alabilmek için ebeveynlerin 
akran zorbalığının farkında olması gerekir (Kurt, 2019). 
Çubukçu ve Dönmez (2012)’ye göre zorbalık, akran tartışmaları ve anlaşmazlıklarının aksine, tekrarlanan veya 
devam eden, kasıtlı ve güç dengesinden yoksun zararlı eylemleri içerir. Pişkin (2006) ise zorbalık fikrini okul 
zorbalığı olarak ele almış ve zayıf öğrencinin kendini koruyamadığı, güçlü öğrenci ya da öğrencilerin sürekli olarak 
onlara zarar vermeye çalıştığı eylemler olarak tanımlamıştır. Bu durumun hem fiziksel hem de psikolojik güç 
dengesizlikleri olabilir. Rutin ve kasıtlı olarak zorbalığa maruz kalan çocukların hem fiziksel hem de ruhsal sağlık 
sorunları açısından risk altında olabileceği akla yatkındır. Akran zorbalığına maruz kalan çocukların psikososyal 
uyumlarının daha düşük olduğu gösterilmiştir. 

Akran zorbalığı, fiziksel veya zihinsel olarak kendilerinden daha zayıf olan ve kendilerini koruyamayan akranlarına 
uygulanan bir tür ısrarlı, kasıtlı saldırıdır. Akran zorbalığı üzerine yapılan çalışmalar genellikle ergenlere odaklansa 
da, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Strateji ve Eylem Planı'na 
(2006-2011+) göre ilkokul öğrencileri arasında akran zorbalığı artmaktadır (Namlı, 2020). 
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Okullarda Akran Zorbalığı Yönetiminin Öğretmen Görüşlerine 
Göre Belirlenmesi 
Determination of Peer Bullying Management in Schools According to Teachers' 

Views 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, ilkokul ve ortaokullardaki akran zorbalığını eğitmenlerin bakış 
açısından incelemektir. Bu çalışmada basit nitel betimsel bir strateji kullanılmıştır. Araştırma 
grubu, ilk ve ortaokullarda görev yapan 15 öğretmenden oluşmaktadır. Veriler, araştırmacılar 
tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Görüşme 
formunda çalışmanın amaçları, akran zorbalığı ve özellikleri hakkında kısa bir arka plan 
notunun yanı sıra öğretmenlerin bakış açılarına ilişkin 5 açık uçlu soru yer almaktadır. 
Verilerin analizinde hem içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları, genellikle 
fiziksel ve sözlü taciz şeklinde ortaya çıkan akran zorbalığının ilkokul ve ortaokullarda önemli 
bir sorun olduğunu göstermiştir. Akran zorbalığı çoğunlukla ailevi nedenlere bağlanmıştır. 
Öğretmenler, zorbalıkla başa çıkmak için başvurdukları kaynakların okul rehberlik ve 
psikolojik danışma servisleri olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmanın sınırlılıkları belirlenmiş, 
bulgular ilgili literatür bağlamında ele alınmış ve daha fazla pratik ve teorik araştırma için 
önerilerde bulunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Akran Zorbalığı, Zorba, Kurban, Öğretmen. 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine peer bullying in primary and secondary schools from 

the perspective of educators. A simple qualitative descriptive strategy was used in this study. 

The research group consisted of 15 teachers working in primary and secondary schools. Data 

were collected using a semi-structured interview form created by the researchers. The 

interview form included the aims of the study, a brief background note about peer bullying and 

its characteristics, and 5 open-ended questions about teachers' perspectives. Content analysis 

technique was used to analyze the data. The findings of the study showed that peer bullying, 

which usually occurs in the form of physical and verbal harassment, is an important problem in 

primary and secondary schools. Peer bullying was mostly attributed to family reasons. 

Teachers stated that the resources they used to deal with bullying were school guidance and 

counseling services. The limitations of the study were identified, the findings were discussed in 

the context of the relevant literature and suggestions for further practical and theoretical 

research were made. 

Keywords: Peer Bullying, Bully, Victim, Teacher 
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Zorbalık, kişisel, sosyal ve akademik bileşenleri olan bir konudur. Akran zorbalığının etkileri üzerine yapılan 
çalışmalarda en çok dikkat çeken konu, akran zorbalığının yaşandığı okullardaki sağlık sorunlarıdır. Araştırma 
bulgularına göre, akran zorbalığına maruz kalan çocuklarda ruhsal hastalıklar ve sosyal uyum sorunlarının yanı sıra 
psikolojik stres ve fiziksel hastalık belirtilerinin görülme sıklığı diğer öğrencilere kıyasla çok daha yüksektir. 
Zorbaların depresyona, şiddet içeren davranışlara, zayıf öz saygıya, uyuşturucu kullanımına, daha sonraki 
yaşamlarında çeşitli suçlar işleme eğilimine ve sosyal marjinalleşmeye yatkın oldukları kabul edilmektedir (Arslan 
ve Savaşer, 2009).  
Ülkemizde ve dünya genelindeki okullarda akran öğrenciler arasında şiddet olaylarının oldukça fazla sayıda olduğu 
görülmektedir. Okullardaki öğrenciler arasında yaşanan bu türdeki şiddet içerikli olaylara akran zorbalığı 
denmektedir. Zorbalık okul korkusuna da neden olmaktadır. Bu korkuya sahip olan ve zorbalığa maruz kalan 
öğrencilerin devamsızlığının arttığı görülmektedir. Zorbalık kurbanı öğrenciler, dikkatlerini zorbaların 
davranışlarından nasıl kurtulabileceklerine verdiklerinden dolayı akademik başarıları da düşmektedir.  İlgili 
alanyazın taramasında konu ile ilgili yapılmış bazı çalışmalar şu şekildedir; 

13-17 yaş arasındaki 379 ergen öğrenci grubuyla yaptığı çalışmasında Akgün (2005), sadece kız öğrencileri ile ilgili 
sonuçları paylaşmıştır. Bu araştırmanın sonucuna göre zorba olan kız öğrencilerin aileleri tarafından 
desteklenmedikleri, bir birey olarak kabul görmedikleri ve babaları ile olumsuz ilişkiler kurdukları; zorbalığa maruz 
kalan kız öğrencilerinin ise yine aynı şekilde babaları ile olumlu bir ilişkilerinin olmadığı, ailelerinin yaptıklarını 
daha az denetledikleri ve desteklemedikleri belirtilmiştir.  
Karataş (2011) İzmir’de ortaokula devam eden öğrencilerinden oluşan toplam 532 kişiyle gerçekleştirdiği 
çalışmasında uygulanan programın seçtiği 113 kişilik deney grubunda zorba ve kurban oranlarını düşürdüğünü 
belirtmiştir. Ayrıca sağlık problemleri yaşama bağlamında değerlendirildiğinde zorbalığa maruz kalma ile sağlık 
sorunu yaşamanın doğru orantılı olduğu tespit edilmiştir.  

Akgün, (2005) 286’sı kız 287’si erkek olmak üzere toplam 573 6. sınıf öğrenciyle yapılan bir çalışmada önce 
öğrencilere zorbalık kavramı anlatılmıştır. Daha sonra sınıflarında mağdurları ve zorbalara karşı gösterilen 
davranışları belirlemeleri istenmiştir. Araştırma sonucuna göre kurbanların zorba davranışlara karşı saldırgan, 
kayıtsız ve çaresiz olmak üzere üç farklı şekilde tepki verdikleri belirtilmiştir. Ayrıca kız ve erkek öğrenciler 
arasında en tipik davranışın kayıtsızlık olduğu, çaresizlik davranışının ikinci sırada geldiği ve zorbalığa erkek 
öğrencilerin kız öğrencilerden önemli ölçüde karşı saldırganlıkla tepki verdikleri ortaya konulmuştur (Akgün, 2005). 
Baldry (2003) İtalya’da 1059 ilkokul ve ortaokul öğrencisiyle yaptığı çalışmasında zorbalık davranışı ile evde 
şiddete maruz kalma arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırmanın sonucuna göre ebeveynler arası şiddete maruz 
kalmanın okulda zorbalık ve mağduriyet yaşama ile ilişkili olduğu, aile içi şiddetin çocukların davranışları üzerinde 
olumsuz etkilere yol açtığı, ebeveynler arası şiddete maruz kalan çocukların (%60.8) şiddet içermeyen ailelerden 
gelen çocuklara (%40.7) kıyasla daha zorba oldukları belirtilmiştir.  

Bilgiç ve Yurtal (2009)’ın 157 4. ve 5. sınıf öğrencisiyle yaptıkları sınıf iklimi ile zorbalık eğilimleri arasındaki 
ilişkiyi inceleyen araştırmayla zorbalığa karışmayan öğrencilerin okulda zorba ve kurbanlara kıyasla daha olumlu bir 
bakış açısına sahip oldukları ve daha mutlu oldukları, öğretmenleri ile olumlu ilişkiler kurmaya daha istekli 
olduklarını ortaya koymuştur.  

Akduman (2010)’nın 7-14 yaş arası 146 çocukla görüşerek yaptığı çalışmasında erkek öğrencilerin fiziksel 
saldırganlığı daha çok uyguladıkları, kız öğrencilerin ise alay etme davranışını daha çok sergiledikleri, kardeş 
sayısının akran istismarı ile doğru orantılı olduğu, boşanmış ebeveynlerin çocuklarının istismara uğrama riskinin 
arttığı tespit edilmiştir.  
Yazıcı (2018) 282’si kız 268’i erkek toplam 550 hem ortaokul hem de lise öğrencisiyle yaptığı çalışmasında erkek 
öğrencilerin kız öğrencilerden daha zorba olduklarını, mesleki ve teknik Anadolu Lisesine giden öğrencilerin 
diğerlerine oranla daha fazla zorbalık yaptıklarını, sınıf seviyesi arttıkça zorbalık oranlarının da arttığını 
savunmuştur. Yine aynı araştırmaya göre ebeveynlerin ayrı veya birlikte oluşları ile akran zorbalığı arasında anlamlı 
bir ilişki olmadığı; düşük gelirli aileye sahip olan öğrencilerin yüksek gelire sahip olan ailelerden gelen öğrencilere 
kıyasla daha fazla kurban olma eğilim gösterdiği saptanmaktadır.  

Arkadaşları, öğretmenleri ve diğer okul çalışanları ile yeni bir yaşam alanında yeni kurallar ile yaşamaya başlayan 
çocuğun, ailesinden gördüğü tek ve biricik olma halini okul ortamında bulamayacağı için burada bulunmak 
istemeyişi normal görülebilir. Uyum sorunlarını atlatmış öğrenciler, okul kurallarına aşina olmuş, öğretmenleri ve 
okul çalışanlarının verdiği dönütleri anlamaya başlamışlardır. Arkadaşlık ilişkilerinde birine bağlanma ve gruba ait 
olma isteği ile oyunlara katılıp, akran grupları oluştururlar. Elbette grup içi ve gruplar arası anlaşmazlık yaşanması 
olağandır. Çocuk, aileden aldığı eğitimi okula taşıyarak akran ilişkilerini sürdürürken, akranlarından öğrendiği 
davranışları da sergilemeye başlarlar. Bu konuda yapılmış çalışmaların değerlendirilmesi ile mevcut sorunların 
nerelerden kaynaklandığı tespit edilebilecek ve bu yönde önlem alınması sağlanabilecektir. Bu çalışmayla ulaşılacak 
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verilerin okullarda zorba davranışların anlaşılmasına katkı sunacağı; okul rehberlik hizmetlerinde psikolojik 
danışmanlara ve ailelere bu problemi çözmede yardımcı olacağı ve alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
Bu araştırmanın amacı okullarda akran zorbalığı yönetiminin öğretmen görüşlerine göre belirlenmesidir. Bu genel 
amaç altında araştırmanın alt amaçları şu şekildedir; 

Katılımcılar okulda ne tür zorbalıklarla karşılaşmaktadır? 

Katılımcı görüşlerine göre öğrenciler hangi durumlarda zorbalık yapmaktadır? 

Katılımcı görüşlerine göre öğrenciler zorbalığa uğradığında neler yaşanmaktadır? 

Katılımcılar zorbalığı fark ettiğinde, bir öğretmen olarak neler yapmaktadır? 

Katılımcı görüşlerine göre zorbalığı durdurmak için neler yapılmalıdır? 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 
Bu çalışmada, nitel araştırma tekniklerinden fenomenoloji (olgu bilim) deseni kullanılmıştır. Olgu bilim deseni, 
farkında olduğumuz fakat derin ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olunmayan olgulara odaklanarak daha çok sübjektif 
olan görüşün betimleme hususuna sahip olan bireysel farklılıkları göz önüne alan yeni bir araştırma anlayışını 
içermektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Bu çalışmada, okullarda akran zorbalığı yönetiminin öğretmen görüşlerine 
göre değerlendirilmesi yapılmıştır.  

Katılımcılar 

Nitel araştırma metodu ve durum çalışması deseninde tasarlanan bu çalışmaya Hayat ili Arsuz ilçesinde görev yapan 
15 ilk ve ortaokul öğretmeni katılmıştır. Bu çalışmaya katılım için belirlenen ölçüt, okul müdürlerinden olarak en az 
iki eğitim öğretim yılı boyunca görev yapmış olmaktır. Bununla beraber yaş, cinsiyet, mesleki kıdem gibi 
demografik değişkenler açısından katılımcı grup mümkün olduğunca farklı özelliklere sahip olanlardan seçilmiştir. 
Bu şekilde maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Katılımcıların özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
Tablo 1: Araştırmaya Katılanların Demografik Değişkenleri 

 Cinsiyet Branş Yaş Kıdem Öğrenim Durumu 

K1 Erkek Sınıf Öğretmeni 43 18 Lisans 

K2 Kadın Sınıf Öğretmeni 46 22 Lisans 

K3 Kadın İngilizce Öğretmeni 39 14 Lisans 

K4 Kadın Fen Bilimleri Öğr. 51 30 Lisans 

K5 Erkek Türkçe Öğretmeni 38 16 Lisans 

K6 Erkek Matematik Öğretmeni 43 19 Lisans 

K7 Erkek Rehberlik Öğretmeni 40 12 Yüksek Lisans 

K8 Kadın Sınıf Öğretmeni 39 18 Lisans 

K9 Erkek Sınıf Öğretmeni 34 12 Lisans 

K10 Erkek Sınıf Öğretmeni 36 16 Lisans 

K11 Kadın Türkçe Öğretmeni 37 - Lisans 

K12 Kadın Okul Öncesi Öğretmeni 32 5 Lisans 

K13 Kadın Okul Öncesi Öğretmeni 28 4 Yüksek Lisans 

K14 Erkek İngilizce Öğretmeni 32 7 Lisans 

K15 Kadın Sınıf Öğretmeni 38 15 Lisans 

Tablo 1’de verilen katılımcıların profili incelendiğinde, araştırmaya 7 erkek, 8 kadın öğretmenin katıldığı 
görülecektir. Branşları bakımından çalışmada 6 sınıf öğretmeni, 2 İngilizce öğretmeni, 1 fen bilimleri öğretmeni, 2 
Türkçe öğretmeni, 1 matematik öğretmeni, 1 rehberlik öğretmeni ve 2 okul öncesi öğretmeni bulunmaktadır. Yaşları 
bakımından katılımcıların genel olarak 28-51 yaş aralığında olduğu belirlenmiştir. Kıdem süreleri bakımından ise en 
az 4 yıl, en fazla 30 yıllık kıdeme sahip öğretmenler çalışmada yer almıştır. Araştırmaya katılan öğretmenler arasında 
2 kişi yüksek lisans mezunu 13 kişi ise lisans mezunudur. 

Veri Toplama Araçları 
Çalışmada veri toplama aracı olarak literatür taraması sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda araştırmacı 
tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu iki bölümden oluşmakta; ilk 
bölümde demografik sorular, ikinci bölümde ise okullarda akran zorbalığı yönetiminin öğretmen görüşlerine göre 
belirlenmesini amaçlayan açık uçlu görüşme sorularından oluşmaktadır.  

Verilerin Toplanması 
Veriler araştırmacı tarafından okullar ziyaret edilerek çalışmaya gönüllü olarak katılım sağlayan öğretmenlerden elde 
edilmiştir. Öğretmenler araştırma konusu hakkında bilgilendirilmiş ve araştırmanın etik yönünden bahsedilmiştir. 
Görüşme süresi ortalama 20 dakika sürmüştür.  
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Verilerin Analizi 

Öğretmenlerle yapılan görüşmeler sonrası ulaşılan veriler, nitel analiz yöntemlerinden biri olan betimsel analiz 
yöntemi kullanılarak yorumlanmıştır. Betimsel analiz, ulaşılan verilerin önceden tasarlanan temalara göre özetlenip 
yorumlandığı, sebep-sonuç ilişkilerinin incelenerek neticeye erişilmesine imkân veren analizlerdir (Yıldırım ve 
Şimşek, 2018). Bu çalışmada temalar, araştırmanın temel amacını destekleyen alt amaçlardır yani temalar seçilen 
konu başlıklarından oluşturulmuştur. 

3.BULGULAR 

Araştırmacı tarafından geliştirilmiş olunan yarı yapılandırılmış görüşme formunda bulunan açık uçlu sorulara 
katılımcıların vermiş olduğu cevaplar değerlendirildiğinde aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır. 

Okulda Karşılaşılan Zorbalık Türlerinin Değerlendirmesi 
Araştırmacı tarafından geliştirilmiş olunan yarı yapılandırılmış görüşme formunda bulunan açık uçlu sorulara 
katılımcıların vermiş olduğu cevaplar neticesi oluşturulan tema ve kodlar Tablo 2’de sunulmuştur. 
Tablo 2: Okulda Karşılaşılan Zorbalık Türlerinin Değerlendirmesi 

Temalar Kodlar f 

Okulda Karşılaşılan Zorbalık Türleri 

Psikolojik şiddet 11 

Dışlama 8 

Fiziksel şiddet 7 

Küfür/hakaret 5 

Tablo 2 incelendiğinde okulda karşılaşılan zorbalık türlerinin değerlendirmesi konusunda katılımcı görüşleri 
incelendiğinde Okulda Karşılaşılan Zorbalık Türleri teması altında toplandığı görülmektedir. Okulda karşılaşılan 
zorbalık türleri konusundaki düşünceler teması altında psikolojik şiddet, dışlama, fiziksel şiddet ve küfür/hakaret 
isimli 4 kod olduğu görülmektedir. Katılımcıların okulda karşılaşılan zorbalık türlerine ilişkin görüşlerinin ilki 
psikolojik şiddet olarak ortaya çıkmıştır. Bu konudaki katılımcı görüşlerine aşağıda yer verilmiştir.  

“arkadaşların birbirlerine sürekli devam eden uygunsuz şakalar yapması.” (K4) 

“arkadaşların kendi aralarında birbirlerine hoş olmayan ve sürekli tekrar eden lakaplar takmaları.” 
(K5) 

“üst sınıfların alt sınıfların gözünü korkutmak için baskı kurması.” (K6) 

“üst sınıfların alt sınıflar üzerinde üstünlük kurma çabaları. öğrencilerin birbirlerini diğer 
arkadaşları önünde küçük düşürücü konuşmalar yapması.” (K7) 

“Sağlıklı, güçlü ve fiziksel olarak gelişmiş olan öğrenciler, kendilerinden daha zayıf, çekingen ve 
daha yalnız olan çocuklara zorbalık yapmaktadır.” (K8) 

Katılımcıların okulda karşılaşılan zorbalık türlerine ilişkin görüşlerinin ikinci dışlama olarak ortaya çıkmıştır. Bu 
konudaki katılımcı görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. 

“...ve dışlama” (K1) 

“...ve dışlama” (K1) 

“yeni gelen öğrencilerin grup içerisine alınmayıp dışlanması” (K3) 

“yeni gelen öğrencilerin dışlanması.” (K7) 

“Bunun dışında öğrencinin görmezden gelinmesi, dışlanması gibi davranışlar oldukça fazladır.” 

(K11) 

Katılımcıların okulda karşılaşılan zorbalık türlerine ilişkin görüşlerinin üçüncüsü fiziksel şiddet olarak ortaya 
çıkmıştır. Bu konudaki katılımcı görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. 

“İtme, çekme, tekme atma, boğaz sıkma, küfüretme, hakaret etme, alay etme ve dışlama” (K1) 

“Fiziksel ,” (K2) 

“Fiziksel,” (K9) 

“...arkadaşlarından zorla oyuncak alma ve vurma davranışı,” (K12) 

Katılımcıların okulda karşılaşılan zorbalık türlerine ilişkin görüşlerinin sonuncusu küfür/hakaret olarak ortaya 
çıkmıştır. Bu konudaki katılımcı görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. 

“...küfür etme, hakaret etme,...” (K1) 
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“...sözlü olarak saldırıya maruz kalması okulda sıkça karşılaştığımız bir durum...”(K11) 

“Küfürlü sözcükler kullanma,...” (K12) 

Öğrencilerin Hangi Durumlarda Zorbalık Yaptıkları Hakkındaki Görüşlerin Değerlendirmesi 

Araştırmacı tarafından geliştirilmiş olunan yarı yapılandırılmış görüşme formunda bulunan açık uçlu sorulara 
katılımcıların vermiş olduğu cevaplar neticesi oluşturulan tema ve kodlar Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3: Öğrencilerin Hangi Durumlarda Zorbalık Yaptıkları Hakkındaki Görüşlerin Değerlendirmesi 
Temalar Kodlar f 

Öğrencilerin Zorbalık Yaptığı 
Durumlar 

Grup/Arkadaş etkisi 6 

Sportif faaliyetlerde 5 

Karşısındakini güçsüz gördüklerinde 4 

İstediği olmadığında 4 

Çözüm bulamama 2 

Ailenin teşvik edici tutumu 1 

Açken 1 

Sinir/öfke durumları 1 

Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin hangi durumlarda zorbalık yaptıkları hakkındaki görüşlerin değerlendirmesi 
konusunda katılımcı görüşleri incelendiğinde Öğrencilerin Zorbalık Yaptığı Durumlar teması altında toplandığı 
görülmektedir. Öğrencilerin zorbalık yaptığı durumlar teması altında grup/arkadaş etkisi, sportif faaliyetlerde, 
karşısındakini güçsüz gördüklerinde, istediği olmadığında, çözüm bulamama, ailenin teşvik edici tutumu, açken ve 
sinir/öfke durumları isimli 8 kod olduğu görülmektedir. Öğrencilerin zorbalık yaptığı durumlara ilişkin 
düşüncelerinden ilki grup/arkadaş etkisi konusundadır. Bu konudaki katılımcı görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. 

“...sürü mantığı güddüğünde,arkadaşlarının etkisinde kaldığında, arkadaşı yönlendirdiği nde,...” 
(K1) 

“kendi arkadaş grubundan olmayan öğrencilerle olan ilişkilerde zorba davranışla daha sık 
karşılaşıyorum.” (K3) 

“arkadaşlarıyla oyun oynadığı esnada daha sık karşılaşıyorum.” (K4) 

“ortak etkinlikler yapıldığı zamanlarda.” (K5) 

“Arkadaşını kışkırtmak, kandırmak, işlerini ona yaptırmak...” (K10) 

Öğrencilerin zorbalık yaptığı durumlara ilişkin düşüncelerinden ikincisi sportif faaliyetler konusundadır. Bu 
konudaki katılımcı görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. 

“sportif faaliyetler esnasında daha sık karşılaşıyorum.” (K6) 

“faaliyetler esnasında söz sahibi olabilmek adına bazı zorbaca davranışlar sergileniyor.” (k7) 

“Oyun oynarken yenilgi durumunda...” (K8) 

Öğrencilerin zorbalık yaptığı durumlara ilişkin düşüncelerinden üçüncüsü karşısındakini güçsüz gördüklerinde 
şeklindedir. Bu konudaki katılımcı görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. 

“Konuşma bozukluğu olan, saç rengi, ten rengi alışılmışın dışında olan, yaşıtlarından daha çelimsiz 
ya da kilolu olan çocuklara karşı güç dengesi kurmak ve okuldaki popülerliğini arttırmak için 
öğrenciler akran zorbalığı yapmaktadır.” (K11) 

“Fiziksel olarak farklı özelliğe sahip çocuklara karşı alay etme davranışları sergileniyor, gruba göre 
daha sessiz kalan öğrenci dışlanıp yalnız bırakılıyor, arkadaşını üzmek için bilinçli olarak 
eşyalarına zarar verip kaybolmasını sağlıyorlar.”  (K13) 

Öğrencilerin zorbalık yaptığı durumlara ilişkin düşüncelerinden biri de istediği olmadığı şeklindedir. Bu konudaki 
katılımcı görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. 

“Kendi düşüncelerini kabul ettiremediklerinde ve fikir ayrılıklarında zorbalığa başvurmaktadırlar.” 
(K8) 

“İstediğini elde edemediği ve beklemeye tahammül edemediği durumlarda...” (K12) 

Araştırmaya katılan iki öğretmenden biri öğrencilerin zorbalık yaptığı durumlara ilişkin durumlardan birini çözüm 
bulamama olarak ifade etmişlerdir. Bu konudaki katılımcı görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. 

“...çözüm yolu düşünmediği...” (K1) 

“...herhangi bir olay karşısında yaşadıkları olumsuzluklarda zorbalık yapmaktadırlar.” (K1) 
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Araştırmaya katılan bir öğretmen öğrencilerin zorbalık yaptığı durumlara ilişkin durumları ailenin teşvik edici 
tutumu, açken, sinir/öfke durumları olarak ifade etmişlerdir. Bu konudaki katılımcı görüşlerine aşağıda yer 
verilmiştir. 

“...sinirlendiklerinde, öfkelen dillerinde, acıktıklarında, ailenin tartışmalarda kavga etmesi gerektiği 
söylendiğinde...” (K1) 

Öğrencilerin Zorbalığa Uğradığı Durumlarda Ne Olduğuna İlişkin Değerlendirme 

Araştırmacı tarafından geliştirilmiş olunan yarı yapılandırılmış görüşme formunda bulunan açık uçlu sorulara 
katılımcıların vermiş olduğu cevaplar neticesi oluşturulan tema ve kodlar Tablo 4’te sunulmuştur. 
Tablo 4: Öğrencilerin Zorbalığa Uğradığı Durumlarda Ne Olduğunun Değerlendirmesi 

Temalar Kodlar f 

Öğrenci Zorbalığa Uğradığında Ne Oluyor 

İçine kapanır 7 

Öğretmene söyler 5 

Okula gitmek istemiyor 4 

Tartışma çıkar 1 

Etkilenmezler 1 

Tablo 4 incelendiğinde öğrencilerin zorbalığa uğradığı durumlarda ne olduğuna ilişkin değerlendirmesi konusunda 
katılımcı görüşleri incelendiğinde Öğrenci Zorbalığa Uğradığında Ne Oluyor teması altında toplandığı 
görülmektedir. Öğrenci zorbalığa uğradığında ne oluyor teması altında içine kapanır, öğretmene söyler, okula gitmek 
istemiyor, tartışma çıkar, etkilenmezler isimli 5 kod oluşmuştur. Öğrenci zorbalığa uğradığında ne olduğu konusunda 
içine kapanır şeklinde cevap veren katılımcılardan bazılarının görüşleri şu şekildedir.  

“İçine kapanır, asabi ruh haline bürünür.” (K2) 

“kimisi de yalnız kalmayı tercih eder.” (k3) 

“...sessizce kabul eder” (K10) 

“İçine kapanık, sessiz, duygularını ifade etmeyen bir bireye dönüşür.” (K11) 

“Genellikle içe kapanırlar” (K14) 

Öğrenci zorbalığa uğradığında ne olduğu konusunda öğretmene söyler şeklinde cevap veren katılımcılardan 
bazılarının görüşleri şu şekildedir. 

“öğretmenlerine söyler.” (K3) 

“rehber öğretmene gidip durumu anlatıyor.” (K6) 

“...öğretmene bildiriyor yada velisi aracılığıyla öğretmene iletebiliyor.” (K9) 

Öğrenci zorbalığa uğradığında ne olduğu konusunda okula gitmek istemiyor şeklinde cevap veren katılımcılardan 
bazılarının görüşleri şu şekildedir. 

“zorbalığa uğrayan öğrenci okula gelmek istemiyor.” (K5) 

“Zorbalığa maruz kalan öğrencinin kendine ve insanlara karşı güveni kalmamaktadır. Öğrencide 
yoğun bir stres, korku ve kaygı belirgin şekilde görülmektedir. Okula gelmek istemiyor ve okula karşı 
olumsuz bir tutum oluşuyor.” (K8) 

Öğrenci zorbalığa uğradığında ne olduğu konusunda tartışma çıkar ve etkilenmezler şeklinde cevap veren 
katılımcıların görüşleri şu şekildedir. 

“...fiziksel ve psikolojik etkilenmezler olur.” (K1) 

“öğrenciler arasında tartışma çıkar.” (K4) 

Zorbalığı Fark Eden Öğretmenin Yaptıklarının Değerlendirmesi 
Araştırmacı tarafından geliştirilmiş olunan yarı yapılandırılmış görüşme formunda bulunan açık uçlu sorulara 
katılımcıların vermiş olduğu cevaplar neticesi oluşturulan tema ve kodlar Tablo 5’te sunulmuştur. 
Tablo 5: Zorbalığı Fark Eden Öğretmenin Yaptıklarının Değerlendirmesi 

Temalar Kodlar f 

Zorbalığı Fark Eden Öğretmenin 
Yaptıkları 

Öğrencileri dinlerim 10 

İdareyi bilgilendiririm 5 

Sonuçlar hakkında bilgilendirme 2 

Destek olurum 2 

Nedenlerini araştırırım 2 
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Tablo 5 incelendiğinde zorbalığı fark eden öğretmenin yaptıklarının değerlendirmesi konusunda katılımcı görüşleri 
incelendiğinde Zorbalığı Fark Eden Öğretmenin Yaptıkları teması altında toplandığı görülmektedir. Zorbalığı fark 
eden öğretmenin yaptıkları teması altında öğrencileri dinlerim, idareyi bilgilendiririm, sonuçlar hakkında 
bilgilendirme, destek olurum ve nedenlerini araştırırım isimli 5 kod olduğu görülmektedir. Katılımcıların zorbalığı 
fark eden öğretmenin yaptıkları konusundaki düşüncelerinden ilki öğrencileri dinlerim şeklindedir.  Bu konudaki 
katılımcı görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. 

“Daha sonra olayın oluşunu öğrenci ve şahitlerimden dinlerim.” (K1) 

“her iki tarafla da konuşur arayı bulmaya çalışırım” (K4) 

“zorbalığa uğrayan öğrenci ile görüşme yaparım.” (K5) 

“zorbalığa uğrayan öğrenci ile görüşme yaparım.” (K7) 

“Zorbalığa maruz kalan öğrencinin güvenliğinden emin olduktan sonra sorunu çözmek için sorunu 
yaşayan öğencileri bir araya getirerek uzlaşma yoluyla çözüm bulmaya çalışırım.” (K9) 

“...öğrencilerin ikisiyle de ayrı ayrı konuşup sorunu anlamaya çalışırım” (K10) 

Katılımcıların zorbalığı fark eden öğretmenin yaptıkları konusundaki düşüncelerinden ikincisi idareyi bilgilendiririm 
şeklindedir.  Bu konudaki katılımcı görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. 

“rehber öğretmen ve idareye konu hakkında bilgi verip işbirliği içinde olabileceğimizi söylerim.” 
(k3) 

“zorbaca davranan öğrenciyi okul idaresine bildiririm.” (K6) 

“...aşılması zor durumlarda gerektiğinde idareyi bilgilendiririm.” (K13) 

Araştırmaya katılan iki katılımcıdan biri katılımcıların zorbalığı fark eden öğretmenin yaptıkları konusundaki 
düşüncelerinden biri sonuçlar hakkında bilgilendirme yaparım şeklindedir.  Bu konudaki katılımcı görüşlerine 

aşağıda yer verilmiştir. 

“Verecekleri zarardan kendilerinin de aleyhine gelişeceğini anlatırım,olayın sebebini sorarım, aynı 
davranışı tekrarlamaları durumunda karşılacanilecekleri cezai durumların varlığını(okul disiplin 
kuruluna sevk edilmesi,çocuk karakolu, velilerin onlar yüzünden çatışacakları,)” (K1) 

Araştırmaya katılan iki katılımcıdan biri katılımcıların zorbalığı fark eden öğretmenin yaptıkları konusundaki 
düşüncelerinden biri destek olurum şeklindedir.  Bu konudaki katılımcı görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. 

“Öğrencinin yanında olduğumu hissettiririm. Nasıl baş edeceğini anlatmaya çalışırım.” (K2) 

Araştırmaya katılan iki katılımcıdan biri katılımcıların zorbalığı fark eden öğretmenin yaptıkları konusundaki 
düşüncelerinden biri nedenlerini araştırırım şeklindedir.  Bu konudaki katılımcı görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. 

“Bu gibi durumlarda akran zorbalığı yapan çocuğun bu davranışı yapmaya iten sebepleri 
araştırırım. Akran zorbalığı yapan çocuğun aile içinde zorbalığa maruz kalması, ailesinden ilgi 
görmemesi, akranları içinde popülerliğini koruma çabası ve daha önce maruz kaldığı zorbaca 
davranışlardan dolayı güç elde etme isteği gibi birçok sebeplerin olabileceği ve bunların 
araştırılması gerektiğini düşünüyorum.” (K11) 

Zorbalığı Durdurmak İçin Yapılması Gerekenler Değerlendirmesi 
Araştırmacı tarafından geliştirilmiş olunan yarı yapılandırılmış görüşme formunda bulunan açık uçlu sorulara 
katılımcıların vermiş olduğu cevaplar neticesi oluşturulan tema ve kodlar Tablo 6’da sunulmuştur. 
Tablo 6: Zorbalığı Durdurmak İçin Yapılması Gerekenlerin Değerlendirmesi 

Temalar Kodlar f 

Zorbalığı Durdurmak İçin Yapılması 
Gerekenler 

Taraflarla işbirliği 9 

Eğitim verilmeli 6 

Öğrenciyle iletişim 3 

Çocuklara yönelik etkinlikler 2 

Tablo 6 incelendiğinde zorbalığı durdurmak için yapılması gerekenler değerlendirmesi konusunda katılımcı görüşleri 
incelendiğinde Zorbalığı Durdurmak İçin Yapılması Gerekenler teması altında toplandığı görülmektedir. Zorbalığı 
durdurmak için yapılması gerekenler teması altında taraflarla işbirliği, eğitim verilmeli, öğrenciyle iletişim, 
çocuklara yönelik etkinlikler isimli 5 kod olduğu görülmektedir. Zorbalığı durdurmak için yapılması gerekenlere 
ilişkin ilk sırada taraflarla işbirliği şeklinde görüşlerini belirten katılımcıların açıklamalarından bazılarına aşağıda yer 
verilmiştir. 

“veli, okul idaresi ve rehberlik servisi ile işbirliği içerisinde çalışmak.” (K3) 
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“rehber öğretmenle konuşurum.” (K4) 

“idareye yönlendiririm.” (K5) 

“...veli öğretmen iş birliği sağlanmalı ayrıca çocuklara mutlaka rehberlik edilerek sorun 
giderilmelidir.” (K9) 

“Çocuklar zorbalığa maruz kaldığını bazı durumlarda anlamayabilirler. Bu gibi durumlarda aile ve 
öğretmenlerin bu tür durumların farkına varması ve işbirliği içinde hareket etmesi gerekir.” (K11) 

Zorbalığı durdurmak için yapılması gerekenlere ilişkin ikinci sırada eğitim verilmeli şeklinde görüşlerini belirten 
katılımcıların açıklamalarından bazılarına aşağıda yer verilmiştir. 

“öğrencilere zorbalık ve zararları konusunda seminer verilmeli.” (K6) 

“akran zorbalığıyla ilgili bilgi verme çalışmaları.” (K7) 

“En başta aile eğitimlerine önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum.” (K12) 

“Zorbalığı zararları anlatılabilir” (K14) 

Zorbalığı durdurmak için yapılması gerekenlere ilişkin görüşlerden biri öğrenciyle iletişim şeklinde görüşlerini 
belirten katılımcıların açıklamalarından bazılarına aşağıda yer verilmiştir. 

“her iki taraflada konuşulup.” (K5) 

“İletişim becerisi geliştirlmeli...”  

Araştırmaya katılan iki öğretmenden birinin zorbalığı durdurmak için yapılması gerekenlere ilişkin görüşleri 
çocuklara yönelik iletişim şeklinde ifade etmiştir.  

“Enerjisini tüketeceği oyun alanları yaratılmalı, oyunlar oynamalı eğlence amaçlı, kendimi 

geliştireceği ve yetkin leş yiyeceği etkinlikler düzenlenmeli.” (K1) 

SONUÇ VE ÖNERİLER   
Okulda karşılaşılan zorbalık türlerinin değerlendirmesi konusunda katılımcı görüşleri incelendiğinde Okulda 
Karşılaşılan Zorbalık Türleri teması altında toplandığı görülmektedir. Okulda karşılaşılan zorbalık türleri 
konusundaki düşünceler psikolojik şiddet, dışlama, fiziksel şiddet ve küfür/hakaret olarak sıralanmıştır. Bulguya göre 
öğretmenler okullarda akran zorbalığı ile karşılaşmaktadır. Bu sonuç, daha önceki araştırmaların akran zorbalığının 
eğitim ortamlarında yaygın ve önemli bir sorun olduğu yönündeki sonuçlarını doğrulamaktadır. Örneğin Pişkin 
(2010), 1154 ilkokul öğrencisinin %34'ünün fiziksel zorbalığa, %29'unun sözlü zorbalığa, %21'inin izolasyona 
maruz kaldığını ve %11'inin eşyalarına zarar verildiğini ortaya koymuştur. Benzer bir şekilde, Pişkin (2006) okula 
giden her üç çocuktan birinin zorbalığa maruz kaldığını belirtirken, Kartal ve Bilgin (2008) öğrencilerin %41'inin 
düzenli olarak zorbalık olaylarına maruz kaldığını bildirmiştir. 

Öğrencilerin hangi durumlarda zorbalık yaptıkları hakkındaki görüşlerin değerlendirmesi konusunda katılımcı 
görüşleri incelendiğinde Öğrencilerin Zorbalık Yaptığı Durumlar teması altında toplandığı görülmektedir. 
Öğrencilerin zorbalık yaptığı durumlar grup/arkadaş etkisi, sportif faaliyetlerde, karşısındakini güçsüz gördüklerinde, 
istediği olmadığında, çözüm bulamama, ailenin teşvik edici tutumu, açken ve sinir/öfke durumları olarak ifade 
edilmiştir. Bu sonuçlar, Yalçıntaş Sezgin'in (2018) okullardaki zorbalığı eğitmenlerin bakış açısından analiz ettiği ve 
zorbalığın çoğunun öğrencilerin boş zamanlarında gerçekleştiğini ortaya koyduğu çalışmasını doğrulamaktadır. 
Ülkemizde ve başka ülkelerde zorbalık üzerine yapılan birçok araştırmaya göre akran zorbalığı özellikle çocukların 
oyun alanları olabilecek okul bahçesi, koridorlar vb. yerlerde yaygındır (Whitney ve Smith, 1993; Yurtal ve 
Cenkseven, 2006). Özetle, bu araştırmanın bulguları, gençlerin sınıfta diğer öğrencileri en çok video oyunları 
oynarken taciz ettiklerine dair daha önceki bulguları desteklemektedir. 

Öğrencilerin zorbalığa uğradığı durumlarda ne olduğuna ilişkin değerlendirmesi konusunda katılımcı görüşleri 
incelendiğinde Öğrenci Zorbalığa Uğradığında Ne Oluyor teması altında toplandığı görülmektedir. Öğrenci zorbalığa 
uğradığında ne olduğuna ilişkin cevaplar kapanır, öğretmene söyler, okula gitmek istemiyor, tartışma çıkar, 
etkilenmezler olarak belirtilmiştir. Örneğin, bu araştırmayı yürüten Gökler (2007), çocukların zorbalığa 
uğradıklarında en çok öğretmenlerine haber verdiklerini, bunu arkadaşları ve ebeveynlerinin izlediğini ve kendilerine 
en çok ilgi gösterenlerin de öğretmenleri olduğunu belirtmiştir. Benzer şekilde, Bilgin (2007) ilk ve ortaöğretim 
okullarında zorbalığa karşı çocukların verdikleri tepkiler arasında ebeveynlerden ve bir okul yetkilisinden yardım 
istemenin birinci ve ikinci sırada geldiğini bulmuştur. Ancak Bilgin (2007), bu desteği aldığını belirten öğrencilerin 
yanı sıra, sessiz ya da tepkisiz kaldığını belirten ve "ben de onlara korkunç şeyler söyledim, dalga geçtim ya da isim 
taktım" diyen öğrencilerin de olduğunu ortaya çıkarmıştır. 
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Zorbalığı fark eden öğretmenin yaptıklarının değerlendirmesi konusunda katılımcı görüşleri incelendiğinde Zorbalığı 
Fark Eden Öğretmenin Yaptıkları teması altında toplandığı görülmektedir. Zorbalığı fark eden öğretmenin yaptıkları 
öğrencileri dinlerim, idareyi bilgilendiririm, sonuçlar hakkında bilgilendirme, destek olurum ve nedenlerini 
araştırırım şeklindedir. Eğitmenlerin zorbalığa müdahale biçimi olarak çoğunlukla sözlü uyarıları kullandıkları iyi 
bilinmektedir. Bu sonuçlar, öğretmenlerin öğrenci zorbalığını nasıl ele aldıklarını inceleyen diğer araştırmaların 
sonuçlarını desteklemektedir. Örneğin, Küçükturan ve Gökler (2014) ortaokul öğrencileri üzerinde yaptıkları 
araştırmada, öğretmenlerin akran zorbalığıyla başa çıkma mekanizmalarını incelemişlerdir. Çalışmanın bulguları, 
öğrencileri zorbalık yaptığında, eğitmenlerin genellikle görmezden gelme, uyarma/tehdit etme, sözlü ve fiziksel 
şiddet uygulama, inisiyatif almama/aracı kullanma ve çatışmayı uygun bir şekilde çözmeye çalışma yollarına 
başvurduklarını ortaya koymuştur. Yalçıntaş Sezgin'in 2018 yılında yaptığı araştırmaya göre, eğitmenler sınıfta 
zorbalık davranışlarıyla baş etme yöntemleri olarak en çok uyarma/tehdit etme, çocukla davranışı hakkında konuşma 
ve yoksun bırakma cezasını kullanıyor. Mola koltukları ve minderlerini kullanmaları da dikkat çekicidir. Görmezden 
gelme ve sınıftan kaçınma ise en az kullandıkları taktik olmuştur. Sadık'a (2002) göre okul öncesi eğitmenleri 
disiplin önlemleri olarak sözel uyarılar, gerekçeler ve fiziksel yakınlık kullanmaktadır. Zorbalığı durdurmak için 
yapılması gerekenler değerlendirmesi konusunda katılımcı görüşleri incelendiğinde Zorbalığı Durdurmak İçin 
Yapılması Gerekenler teması altında toplandığı görülmektedir. Zorbalığı durdurmak için yapılması gerekenler 
taraflarla işbirliği, eğitim verilmeli, öğrenciyle iletişim, çocuklara yönelik etkinlikler olarak sıralanmıştır. 
Öğretmenler okullarda zorbalığı azaltmak için veli eğitimi, öğrenci eğitimi ve öğretmen eğitiminin gerekli olduğunu 
kabul etmişlerdir ki bu da Çubukçu ve Dönmez'in (2012) araştırma bulgularını doğrulamaktadır. 
Bu araştırmanın sonuçları, eğitim ortamlarında akran zorbalığını çevreleyen bilgi, teori ve uygulama birikimine 
önemli katkılar sağlamaktadır. Bununla birlikte, doğrudan nitel betimsel bir yaklaşımın kullanıldığı bu araştırmanın 
bazı dezavantajları bulunmaktadır. İlk olarak, araştırmanın katılımcıları ilk ve orta dereceli okullarda görev yapan 
eğitmenlerdir. Araştırma, eğitmenlerin görüşlerini ilkokul ve ortaokul düzeyleri için ayrı ayrı analiz etmemiştir. 
Gelecekte yapılacak nitel ve nicel araştırmalar, okullardaki zorbalığın sınıf düzeyine, ilkokul ve ortaokul arasındaki 
süreye ve hatta yaşa göre değişip değişmediğini inceleyebilir. 
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GİRİŞ 

Müzik kültürümüzün tarih serüvenine yaklaşık 600 yıllık bir pencereden bakmamıza imkan tanıyan kârlar, 
müziğimizin günümüze kadar ulaşmış fakat kaybolmaya yüz tutan önemli müzik formlardan biridir. Diğer Türk 
müziği sözlü formları arasında da hacim ve form kurgusu bakımından farklılığı ile hemen göze çarpmaktadır. Yazılı 
kaynaklarda kârların Türk müziğinin en hacimli ve sanat kaygısı güden din-dışı formu olduğu bilgisi, birçok yazar 
tarafından ifade edilmektedir. Yazılı kaynaklarda kâr; bestekarın sanat kudretini gösterdiği en önemli formdur 
(Özkan, 2013: 104). Din-dışı Türk Müziğinin en büyük formu olan kârlar, en sanatlı ve eski sözlü formlardan biridir 

(Özalp, 1992: 11). Türk müziğinin en görkemli din-dışı eserleridir (Öztuna, 2006: 432). Dini olmayan sözlü 
müziğimizin büyük formlu ve usta işi eserleridir (Ezgi, 1933: 143) şeklinde ifade edilmektedir. Akademik olarak 
yapılmış çalışmalarda da farklı tespit ve tanımlar bulunmaktadır fakat kâr formuna yönelik detaylı kuramsal bilgiyle 
karşılaşılamamıştır. Bu araştırmada; kâr formunda bestelenen eserlere yönelik tespitler yapılmış, biçimsel olarak 
kaynaklarda kârlara yönelik yapılmış farklı tespit ve tanımlara açıklık getirilmesi ve kâr formuna yönelik kuramsal 
katkı sağlanması hedeflenmiştir. 

Problem Durumu 

Kârlar ile alakalı yapılmış akademik çalışmalar bulunmaktadır fakat bu çalışmalar içerisinde, kârların tamamının 
incelenmemesi konu ile alakalı bazı boşluklar oluşturmaktadır. İlaveten literatürde kâr formuna yönelik “Biraz 
serbest bir formdur. Her bestekar, aşağı yukarı istediği şekilde hareket etmiştir” (Öztuna, 2006: 432). “Besteleme 
tekniği bakımından kesin simetri ve düzeni yoktur. Bir Türk Müziği formu olarak diğer form şekillerinde olduğu gibi 
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Türk Müziğindeki Kârların Biçim Yapı Analizi * 

Form Structure Analysis of Kârs in Turkish Music 

ÖZET 

Türk Müziği formları içinde unutulmaya başlamış olan kârlar, diğer sözlü formlara nispetle 
çoğunlukla daha hacimli olup içerik bakımından da makam/usul ve geçkilerinin sıkça 
kullanıldığı büyük formlu eserlerdir.  Türk müziği repertuvarı içinde onlarca örneği bulunan 
kârların, ilk evre örneklerinin bir kısmı tahrifata uğramış olsalar dahi günümüze kadar 
ulaşabilmişlerdir. Bugün elimizde altmış civarı kâr notası bulunduğu düşünüldüğünde, eski 
fasıl mecmualarında ancak güftelerine ulaşma imkânı bulabildiğimiz çok sayıda Kâr’ın da 
unutulduğu anlaşılmaktadır. Müzik kültür mirasımızın en önemli formlarından olan kârlar, eski 
dönemlerde gördüğü rağbeti de zamanla kaybetmekte ve sıklıkla icra edilen formlar arasında 
yer alamamaktadır. Bu çalışmada notası elimizde mevcut kârların ilk evreden son evreye 
kadarki tüm örnekleri biçim yapısı ve değişkenleri bakımından incelenmeye çalışılmıştır. 
Böylelikle kâr formuna yönelik elde edilen veriler analiz edilerek formun biçim özelliklerine 
ilişkin benzerlik ve farklılıklar ortaya konmuştur. Elde edilen sonuçlar, yazılı kaynaklarda kâr 
formuna yönelik yapılmış olan kuramsal veriler ile karşılaştırılmış ve hipotez çerçevesinde kâr 
formunun biçim yapısına yönelik bilimsel yargılarda bulunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Türk müziği, Kâr, Kâr formu 

ABSTRACT 

Kârs, which have begun to be forgotten in Turkish Music forms, are mostly more voluminous 
compared to other forms and are large form works in which maqam and rhythm transitions are 

frequently used in terms of content. Kârs, of which there are many examples in our repertoire, 
have survived to the present day, although some of the early examples have been tampered 

with. Considering that we have around sixty kâr notes today, it is understood that a large 
number of kârs, whose lyrics we could only find in the old magazines, were forgotten. Kârs, 
which is one of the most important forms of our musical cultural heritage, loses its popularity 

over time and cannot be among the forms that are frequently performed. In this study, all 

examples of current profits from the first period to the last period have been tried to be 

examined in terms of form structure and variables. Thus, the data on the kâr form were 
analyzed, and the similarities and differences in the form characteristics of the kârs were 
revealed. The results obtained were compared with the theoretical data on the kâr form in 
written sources and scientific judgements were made about the form structure of the kâr form 
in line with the hypothesis. 

Keywords:  Turkish music, Kâr, Kâr form   
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bağımlı değildirler” (Özalp, 1992: 12). “Form yapıları belirli düzen göstermez. Bestekarlar bu sebepten geniş bir 
serbestlik içerisinde hünerlerini sergilemişlerdir” (Yavaşça, 2002: 403). ifadelerinden yola çıkılarak kârların biçim 
yapısının literatürde belirtilen şekilde olup olmadığına yönelik tespitler yapılması gerekmektedir. 

Problem Cümlesi 
Kâr formuna yönelik kuramsal kaynaklarda yer alan “serbest bir formdur”, “besteleme tekniği bakımından kesin 
simetri ve düzeni yoktur”,  “form yapıları belirli düzen göstermez” vb. tanımlamalar, kâr formundaki tüm eserlerin 
biçim yapıları bağlamında doğru mudur? 

Hipotez 

Kârlara yönelik; “serbest bir formdur”, “besteleme tekniği bakımından kesin simetri ve düzeni yoktur”,  “form 
yapıları belirli düzen göstermez” vb. tanımlamalar, kâr formundaki tüm eserlerin biçim yapıları bağlamında doğruyu 
yansıtmamaktadır. 

Yöntem 

Bu araştırma, kâr formu örneklerinin biçim yapılarının saptanmasına yönelik betimsel bir nitelik taşımaktadır. 
Betimsel çalışmalar, müdahale olmadan olayı mevcut durumu ile araştıran ve mevcut durumu tespit etmeye çalışan 
araştırmalardır. Bu tür araştırmalarda, durumlar ve olayların ve “Ne” olduklarını detaylı şekilde analiz edilmekte ve 

önceki durum ve olaylarla ilişkisi açıklanmaya çalışılmaktadır (Tanrıöğen, 2012: 59).  
Araştırmada kâr formunda bestelen eserlerin tespitine yönelik TRT TSM Sözlü Eserler Repertuvarı, Devlet Korosu 
Arşivi, TRT Tarihi Türk Müziği Arşivi ve Dârülelhân Külliyatı taranmıştır. Tarama sonucu bu repertuvardan toplam 
60 adet kâr formunda eser tespit edilmiş fakat 3 kâr’ın notasına ulaşılamamıştır. Notalarına ulaşılan kârların 26’sı 
TRT TSM Sözlü Eserler Repertuvarı’ndan, 5’i Devlet Korosu Arşivi’nden, 11’i TRT Tarihi Türk Müziği 
Arşivi’nden, 15 tanesi ise Darülelhan Külliyatı’ndan temin edilmiştir. 

Örneklem listesi Tablo 1’de gösterilmiştir. 
Tablo 1: Kârların Listesi 

No Eserin İlk Mısrsı Bestekârı Makâmı Usûlü 

1 Âfet-i sad dûdimânî âteş-i sad harmenî Gulam Şadi Rehavi Hafif 

2 Ah ki küned kavmi bîyakîn  Abdülkadir Meragi Rast Devr-i Revan 

3 Ahû zi tü amûht-ü be hengâm-ı devîden Bolahenk Nuri Bey Bayati Hafif 

4 Ahû zi tü amûht-ü be hengâm-ı devîden Neyzen Rıza Bey Sûzinak Hafif 

5 An siyehçerde ki şîrînî-i âlem bâ ûst İsmail Hakkı Bey Hicazkar Hafif 

6 Aşk-ı tü nihâl-i hayret âmed İsm. Dede Efen.-Mah. Reis Efen. Rast Hafif 

7 Azm-i dîdâr-i tü dâred cân-i ber leb âmede Bolahenk Nuri Bey Hicaz Hafif 

8 Bahâr erse yine seyr-i gülistân olduğun görsem Rauf Yekta Bey Tahir-Buselik Hafif 

9 Biz şi’ri böyle söyledik ağyâr söylesin Münir Nurettin Selçuk Rast Nim Hafif 

10 Bütî dârem ki gird-i gül zi-sünbül sâyebân dâred Abdülkadir Meragi Acem Muhammes 

11 Çeşm-i siyehin âfet-i mekkâreliğinden Ebubekir Ağa Yegah Sakil 

12 Çok insan anlayamaz eski mûsikîmizden Erol Sayan Rast Hafif 

13 Der sipihr-i sîne-em dâğ-ı mahabbet kevkebet  Sultan III. Selim Şevkutarâb Hafif 

14 Dil esîr-i kâkül-i câmder hemi an geç küleh  Hacı Sadullah Ağa Uşşak Hafif 

15 Dil şevk-i lebet müdâmi dâred Mehmed Zekâî Dede Suzinak Hafif 

16 Dil-i men der hevâ-yi rûy-i ferruh  İsmail Hakkı Bey Yegah Devr-i Hindi 

17 Dûçâr-ı elem olsa da ister yine hârı Zeki Atkoşar Ferahnak-Aşiran Hafif 

18 Ehinnü şevkan ilâ diyârin Abdülkadir Meragi Rast Düyek 

19 Ey ânki der nücûm âlimet hânend Gulam Şadi Pençgah Ağır Sengin Semai 
20 Ey bülbül-i hoş-nevâ hâmûş ol Ahmet Avni Konuk Suzidil Hafif 

21 Ey çerh-i sitemger dil-i nâlâna dokunma Hacı Faik Bey Nihavend Hafif 

22 Ey dehâsı, kudreti, azmiyle kudretler yapan İsmail Hakkı Bey Nevruz Devr-i Revan 

23 Ey ferâzende-i firûze revâk İsmail Hakkı Bey Dilnişin Devr-i Hindi 

24 Ey fürûg-i mâh-i hüsn ez rûy-i rahşân-i şumâ  Bolahenk Nuri Bey Hicaz Hafif 

25 Ey ki dostân âşıkân âşık-i zârem çi kunem İbrâhim Çavuş Hümayun Hafif 

26 Ey pâdişeh-i saltanat ârâ-yı yegâne İsmail Hakkı Bey Uşşak Hafif 

27 Ey şehin şâh-i Horasân yâ İmâm ibnü’l Hümâm Abdülkadir Meragi Segah  Hafif 

28 Ey şehinşâh-ı serîr ârâ-yı makbûl-i cihân Hacı Faik Bey Zavil Devr-i Hindi 

29 Ez şevk-i likâ aşk-ı cemâlest ü dîdim Abdülkadir Meragi Uşşak  Hafif 

30 Ez şevk-i tü an zülf-i cemâl-i tü ne dîdim Abdülkadir Meragi Rast Hafif 

31 Gel ey seher yeli gel, gel bahârı söyleşelim Akın Özkan Evc-i Şevk Sengin Semai 

32 Gönül derbend-i gîysû-yı mu’anber olmak Mehmed Zekai Dede Müstear Muhammes 

33 Gözümde dâim hayâl-i cânâ İsmail Dede Efendi Rast Ağır Düyek 

34 Guzeşte ârzû ez-had be-pây-bûs-i tü mâ-râ Abdülkadir Meragi Nihavend-i Kebir Devr-i Revan 

35 Gül bî-rûh-i yâr hoş nebâşed Abdülkâdir Meragi Mahur Hafif 

36 Gülbün-i ‘ıyş mîdemed sâkî-i gül’izârı kû Buhurizâde Mustafa Itri Neva Nim Sakil 

37 'Iyd irüşşün bâis-i şevk-i cedîd olsun da gör Hacı Faik Bey Zavil Devr-i Hindi 
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38 İmrûz hevâyı bâgest Şeyh Abdülali Evc Hafif 

39 Kâfir tü kücâ vü ilmi edvâr kücâ Abdülkadir Meragi Pençgah Ağır Sengin Semai 
40 Kasr-ı Cennet Havz-ı Kevser âb-ı hay İsmail Dede Efendi Ferahfeza Muhammes 

41 Menem ki kâfile-sâlâr-ı kârbân-ı gâmem Cinuçen Tanrıkorur Mahur Düyek 

42 Mevsim-i nevrûz erişdi geldi eyyâm-ı bahâr Hacı Sadullah Ağa Arazbar-Buselik Hafif 

43 Nemî keşed ser-i mûy-i dilem be bâğ-ı behişt Ayıntabi Mehmed Bey Irak Hafif 

44 Nümûneist begûş-i sipihr halka-i hor Abdülkadir Meragi Rast Düyek 

45 O şûha sad cefâ sâmân-ı sabrım bî-karâr etti Râkım Elkutlu Hüseyni Muhammes 

46 Pek sevdim efendim seni gâyetle beğendim Hacı Fâik Bey Dügah Hafif 

47 Resm-i sûr oldu müheyyâ şâd ü handân vaktidir Dellalzade İsmail Efendi Ferahnak Muhammes 

48 Ruhsâr-ı tü çün âyine-i sûret-i ma'nist Şeyh Abdülali Segah Hafif 

49 Sâkî be-nûr-ı bâde ber efrûz câm-ı mâ  Şakir Ağa Ferahnak Hafif 

50 Sihri ka ka Hinduyan Uzzal Devr-i Revan 

51 Sultân-ı kerem şâh-ı adâletsin efendim İsmail Hakkı Bey Acemaşiran Hafif 

52 Sûr-i şâhi eyledi âlâm-ı tay  İsmail Dede Efendi Buselik Hafîf 
53 Sünbül-i sünbül-i sünbül-i siyeh Hamparsum Limonciyan Hisar-Buselik Muhammes 

54 Sünbülistân sünbül-i gülistân gülü Hamparsum Limonciyan Hicazkâr Hafif 

55 Şâhâ zi lûtf eger nazâr-ı sûy-i mâ künî Abdülkadir Meragi Hüseyni Muhammes 

56 Şevk-i hayâlinden münbasît oldum Ahmet Avni Konuk Hicaz Fer 

57 Tahmîd ü hemtâ hâlık’ül ekvân Neyzen Rıza Bey Şehnaz Hafif 

BULGU VE YORUMLAR 

Bu bölümde, Tablo 1’de belirtilen örneklem dahilindeki 57 kâr’ın tümü için yapılmış olan biçim yapısını belirleme 
işleminin nasıl uygulandığı konusuna yer verilmiştir. Verilen iki örnek, kârlarda en çok kullanılan biçim yapıları 
arasından seçilmiş ve biçim yapısını belirleme işlemi kâr notaları üzerinde örneklendirilerek izah edilmeye 
çalışılmıştır.  

Kârlâr biçimsel olarak analiz edilirken:  

Her usûl döngüsü “___________________” şeklinde yazılmıştır. 

Tekrar eden küçük usuller için yazım kolaylığı sağlaması bakımından usul devir çizgisinin üzerine ilgili usulün kaç 
ölçü tekrar ettiği “4 Ölçü” şeklinde yazılmıştır. 
Usulün değiştiği zamanlarda geçki yapılan usulün ismi, usul devir çizgisinin sol tarafına, usul mertebesi ise devir 
çizgisinin sağına yazılmıştır. 

Mısrâlar; 1.m, 2.m, 3.m, vb. 

Terennümler; T 1 (1.terennüm), T 2 (2.terennüm), T 3 (3.terennüm), 

Farklı ezgi yapıları için; A, B, C  vb. büyük harfler, bunlara çok benzer melodik yapılar için (A), (B), (C) vb. 
Terennümün ya da melodinin tamamen tekrar edilmeden bir kısmının tekrarlandığı durumlarda 1.m/2 = 1.Mısranın 
bir kısmı (ya da yarısı), T1/2 = 1. Terennümün bir kısmı (ya da yarısı), A/2 = A ezgisinin bir kısmı (ya da yarısı) gibi 
kodlamalar kullanılmıştır. 

Ardından farklı mısrâ ve terennümlerin meydana getirdiği ve çeşitli müzik cümlelerinden mürekkeb bölümler 
belirlenerek ilgili kâr’ın biçim yapısı tespit edilmiştir. (A+B+C+D+B … vb. Bold ve büyük harfler) (bkz. Şekil 1) 
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Uşşâk Kâr’ın Biçim Yapısının Belirlenmesi 
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Uşşâk Kâr notası üzerinde yapılan analizler neticesinde sırasıyla; terennümler, mısralar, ezgi yapıları ve ölçü sayıları 
aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 
 

1.  Terennüm   A  Ezgisiyle -2  Ölçü 

1.  Mısra  B  Ezgisiyle -1  Ölçü 

2.  Mısra  C  Ezgisiyle -1  Ölçü 

2.  Terennüm   D  Ezgisiyle -2  Ölçü 

2.  Mısra  C  Ezgisiyle -1  Ölçü 

3.  Mısra  E  Ezgisiyle -1  Ölçü 

4.  Mısra  E  Ezgisiyle -1  Ölçü 

3.  Terennüm  F  Ezgisiyle -2  Ölçü 

2.  Mısra  C  Ezgisiyle -1  Ölçü 

Meyanhane 5.  Mısra  G  Ezgisiyle -1  Ölçü 

6.  Mısra  H  Ezgisiyle -1  Ölçü 

4.  Terennüm I  Ezgisiyle -1  Ölçü 

2.  Mısra  C  Ezgisiyle -1  Ölçü 

7.  Mısra  E  Ezgisiyle -1  Ölçü 

8.  Mısra  E  Ezgisiyle -1  Ölçü 

3.  Terennüm  F  Ezgisiyle -2  Ölçü 

6.  Mısra  C  Ezgisiyle -1  Ölçü 
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Değerlendirme ve analizler neticesinde; Hafif usulü kullanılarak bestelenen bu Kâr’ın güftesinin 8 mısralı olduğu ve 
farklı ezgilerle bestelenmiş 4 terennümünün bulunduğu görülmektedir. 3. Mısra, 4. Mısra, 3. Terennüm ve 2. 
Mısranın, Kâr’ın sonunda yer alan 7. Mısra, 8. Mısra, 3. Terennüm ve 6. Mısra ile aynı ezgiler ve aynı kurgu ile (E E 

F C) tekrar edilerek nakarat hükmünde olduğu anlaşılmaktadır. G H I C ezgileri ile bestelenmiş olan kısım ise 
Kâr’ın Meyanhane bölümüdür. Bu doğrultuda Uşşak Kâr’ın Biçim Yapısı Şekil 2’de belirtildiği üzere A+B+C+B 

olarak belirlenmiştir. 

 
Şekil 1. Ez şevk-i likâ aşk-ı cemâlest ü dîdim, Hafif Usulünde Uşşak Kâr,  

Ferahfezâ Kâr’ın Biçim Yapısının Belirlenmesi  



Academic Social Resources Journal                                                                               Open Access Refereed & Indexed & Journal 
 

2006                           ASR journal  Year 2023, Vol:8, Issue:45 (JANUARY)                          

 

 

 



Academic Social Resources Journal                                                                               Open Access Refereed & Indexed & Journal 
 

2007                           ASR journal  Year 2023, Vol:8, Issue:45 (JANUARY)                          

 

 

 

 



Academic Social Resources Journal                                                                               Open Access Refereed & Indexed & Journal 
 

2008                           ASR journal  Year 2023, Vol:8, Issue:45 (JANUARY)                          

 

 

 

 

 



Academic Social Resources Journal                                                                               Open Access Refereed & Indexed & Journal 
 

2009                           ASR journal  Year 2023, Vol:8, Issue:45 (JANUARY)                          

Ferahfezâ Kâr notası üzerinde yapılan analizler neticesinde sırasıyla; terennümler, mısralar, ezgi yapıları ve ölçü 
sayıları aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 
 

1.  Terennüm   A  Ezgisiyle 3  Ölçü 

1.  Mısra  B  Ezgisiyle 2  Ölçü 

2.  Mısra  C  Ezgisiyle 2  Ölçü 

2.  Terennüm   D  Ezgisiyle 2  Ölçü 

2.  Terennüm   E  Ezgisiyle 2  Ölçü 

2.  Mısra  C  Ezgisiyle 2  Ölçü 

3.  Terennüm  F  Ezgisiyle 3  Ölçü 

2.  Mısra  C  Ezgisiyle 2  Ölçü 

Meyanhane 4.  Terennüm G  Ezgisiyle 4  Ölçü 

4.  Terennüm H  Ezgisiyle 3  Ölçü 

3.  Mısra  I  Ezgisiyle 1/2   Ölçü 

4.  Mısra  J  Ezgisiyle 1/2  Ölçü 

5.  Terennüm K Ezgisiyle 4  Ölçü 

5.  Mısra  L  Ezgisiyle 2  Ölçü 

6.  Mısra  M  Ezgisiyle 2  Ölçü 

2.  Terennüm   D  Ezgisiyle 2  Ölçü 

2.  Terennüm   E  Ezgisiyle 2  Ölçü 

6.  Mısra  C  Ezgisiyle 2  Ölçü 

3.  Terennüm  F  Ezgisiyle 3  Ölçü 

6.  Mısra  C  Ezgisiyle 2  Ölçü 

Değerlendirme ve analizler neticesinde; Muhammes usulü kullanılarak bestelenen bu Kâr’ın güftesinin 6 mısralı 
olduğu ve farklı ezgilerle bestelenmiş 5 terennümünün bulunduğu görülmektedir. 2. Terennüm (D, E), 2. Mısra, 3. 
Terennüm ve 2. Mısranın, Kâr’ın sonunda aynı ezgiler ve aynı kurgu ile (D E C F C) ancak 2. Mısra yerine 6. Mısra 
kullanılarak tekrar edildiği ve bu bölümün nakarat hükmünde olduğu anlaşılmaktadır. G H I J ezgileri ile 

bestelenmiş olan kısım ise Kâr’ın Meyanhane bölümüdür. Bu doğrultuda Ferahfezâ Kâr’ın Biçim Yapısı Şekil 3’te 
belirtildiği üzere (A+B+C+D)+B olarak belirlenmiştir.3 

 
3 Bu kâr’ın birçok notası bulunmakla beraber bazı notalar üzerinde Beste ve Güftenin Hammâmîzade İsmail Dede Efendi’ye (d. 1778, ö. 1846) ait olduğuna dair 
bilgiler yer almaktadır. Ancak Hekimbaşı Suphizade Abdülaziz Arif Efendi’ye (d. 1736, ö. 1783) ait olan ve Hekimbaşı Mecmuası olarak bilinen (Mecmûatü’l-
letâif sandûkatü’l-maârif) fasıl mecmuasında “Kasr-ı Cennet Havz-ı Kevser âb-ı hay” mısrası ile başlayan Kürdî makamında başka bir Kâr daha yer almaktadır. 
Ancak mecmuada belirtilen güfte ile Dede’ye ait olduğu belirtilen güfte arasında farklar da bulunmaktadır. Abdülaziz Efendi’nin vefat tarihi ile İsmail Dede 
Efendi’nin doğum tarihi düşünüldüğünde bu Kâr’ın güftesinin tamamıyla Dede Efendi’ye ait olması muhtemel görünmemektedir. 
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     Şekil 2. Kasr-ı Cennet Havz-ı Kevser âb-ı mey, Muhammes Usulünde Ferahfezâ Kâr,  

Kârların Biçimleri 
Çalışmamızın 2.1. Uşşak Kâr’ın Biçim Yapısının Belirlenmesi ve 2.2. Ferahfezâ Kâr’ın Biçim Yapısının 
Belirlenmesi başlıklarında örneklendirilmiş olan biçim yapısı belirleme işlemi Literatür tarama sonucu ulaşılan 57 
kâr’ın tümü için yapılmıştır.  
Yapılan incelemeler sonucu kârların tespit edilen biçim yapıları Tablo 2’de gösterilmiştir. Tablo 2’de kârlar alfabetik 
sıraya göre düzenlenmiştir.  

Tablo 2: Kârların Biçim Yapıları 4 

No Eserin İlk Mısrası Biçim Yapısı 
1 Âfet-i sad dûdimânî âteş-i sad harmenî A+B+C+B 

2 Ah ki küned kavmi bîyakîn  A+B+C+B 

3 Ahû zi tü amûht-ü be hengâm-ı devîden A+B+A+C+A 

4 Ahû zi tü amûht-ü be hengâm-ı devîden A+B+C+B 

5 An siyehçerde ki şîrînî-i âlem bâ ûst A+B+A+C+A 

6 Aşk-ı tü nihâl-i hayret âmed A+B+A+C+A 

7 Azm-i dîdâr-i tü dâred cân-i ber leb âmede (A+B+C+D)+B 

8 Bahâr erse yine seyr-i gülistân olduğun görsem A+B+C+B 

9 Biz şi’ri böyle söyledik ağyâr söylesin (A+B+C+D)+A 

10 Bütî dârem ki gird-i gül zi-sünbül sâyeban dâred A+B+A+C+A 

11 Çeşm-i siyehin âfet-i mekkâreliğinden (A+B+C+D)+B 

12 Çok insan anlayamaz eski mûsikîmizden A+B+C+D 

13 Der sipihr-i sînem dâğ-ı mahabbet kevkebet  (A+B+C+D+E)+B 

14 Dil esîr-i kâkül-i câmder hemi an geç küleh  (A+B+C+D+E+F)+B 

15 Dil şevk-i lebet müdâmi dâred A+B+C+B 

16 Dil-i men der hevâ-yi rûy-i ferruh  A+B 

17 Dûçâr-ı elem olsa da ister yine hârı A+B+C+D 

18 Ehinnü şevkan ilâ diyârin (A+B+C+D)+B 

19 Ey bülbül-i hoş-nevâ hâmûş ol A+B+C+B 

20 Ey çerh-i sitemger dil-i nâlâna dokunma (A+B+C+D)+B 

21 Ey dehâsı, kudreti, azmiyle kudretler yapan A+B+C+B 

22 Ey ferâzende-i firûze revâk A+B+A+C+A 

 
4 Biçim yapısı tespit edilebilen her bir kâr’ın (54) biçim yapılarına yönelik daha detaylı bilgi için bkz. Bol, Y. (2016). “Biçimsel Açıdan Türk Mûsikîsinde Kâr 
Formu”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 61-106 
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23 Ey fürûg-i mâh-i hüsn ez rûy-i rahşân-i şumâ  (A+B+C+D)+B 

24 Ey ki dostân âşıkân âşık-i zârem çi kunem A+B+A+C+A 

25 Ey pâdişeh-i saltanat ârâ-yı yegâne A+B+A+C+A 

26 Ey şehin şâh-i Horasân yâ İmâm ibnü’l Hümâm A+B+C+B+D+B 

27 Ey şehinşâh-ı serîr ârâ-yı makbûl-i cihân A+B+C+B 

28 Ez şevk-i likâ aşk-ı cemâlest ü dîdim A+B+C+B 

29 Ez şevk-i tü an zülf-i cemâl-i tü ne dîdim A+B+C+B 

30 Gel ey seher yeli gel, gel bahârı söyleşelim (A+B+C+D+E)+B 

31 Gönül derbend-i gîysû-yı mu’anber olmak (A+B+C+D)+B 

32 Gözümde dâim hayâl-i cânâ A+B+C 

33 Guzeşte ârzû ez-had be-pây-bûs-i tü mâ-râ A+B+A+C+A+D+A 

34 Gül bî-ruh-i yâr hoş nebâşed A+B+C+B 

35 Gülbün-i ‘ıyş mîdemed sâkî-i gül’izârı kû A+B+A 

36 'Iyd irüşşün bâis-i şevk-i cedîd olsun da gör A+B+C+B 

37 İmrûz hevâyı bâgest A+B+C+B+D+B 

38 Kâfir tü kücâ vü ilmi edvâr kücâ (A+B+C)+A 

39 Kasr-ı Cennet Havz-ı Kevser âb-ı hay (A+B+C+D)+B 

40 Menem ki kâfile-sâlâr-ı kârbân-ı gâmem A+B+C+D+E+F+G+H+I 

41 Mevsim-i nevrûz erişdi geldi eyyâm-ı bahâr (A+B+C+D+E)+B 

42 Nemî keşed ser-i mûy-i dilem be bâğ-ı behişt A+B+C+B 

43 Nümûneist begûş-i sipihr halka-i hor A+B+C+B 

44 O şûha sad cefâ sâmân-ı sabrım bî-karâr etti A+B+C+B 

45 Pek sevdim efendim seni gâyetle beğendim A+B+C+B+D+B 

46 Resm-i sûr oldu müheyyâ şâd ü handân vaktidir A+B+C+B 

47 Ruhsâr-ı tü çün âyine-i sûret-i ma'nist A+B+C+B 

48 Sâkî be-nûr-ı bâde ber efrûz câm-ı mâ  A+B+C+B 

49 Sultân-ı kerem şâh-ı adâletsin efendim A+B+A+C+A 

50 Sûr-i şâhi eyledi âlâm-ı tay  A+B+C+B 

51 Sünbülistân sünbül-i gülistân gülü A+B+C+D 

52 Şâhâ zi lûtf eger nazâr-ı sûy-i mâ künî A+B+C+B 

53 Şevk-i hayâlinden münbasît oldum (A+B+C+D+E+F+G)+A 

54 Tahmîd ü hemtâ hâlık’ül ekvân A+B+A+C+A 

55 Ey ânki der nücûm âlimet hânend Biçim Yapısı Belirlenemedi 
56 Sihri ka ka Biçim Yapısı Belirlenemedi 
57 Sünbül-i siyeh ber semen mezen Biçim Yapısı Belirlenemedi 

“Ey ânki der-nücûm âlimet hânend”, “Sihri kâ kâ” ve “Sünbül-i siyeh ber semen mezen” mısrâları ile başlayan 
kârların zamanla güfte ve ezgi bakımından unutularak değişime uğradığı düşünülmektedir. Bu eserlerin vezin, mısra 
ve terennümlerini belirlemek mümkün olmadığından biçim yapıları tespit edilememiştir.  
Tablo 2 doğrultusunda kârlarda kullanılmış olan biçim yapısı çeşitleri ve bu biçimlerin kullanım sıklıkları Tablo 3’te 
belirtilmiştir. 
Tablo 3: Kârlarda Kullanılmış Biçim Yapısı Çeşitleri 

No Kâr Biçim Yapıları f % 

1. Biçim A+B+C+B 20 37,0 

2. Biçim A+B+A+C+A 9 16,7 

3. Biçim (A+B+C+D)+B 7 11,1 

4. Biçim A+B+C+B+D+B 3 5,6 

5. Biçim (A+B+C+D+E)+B 3 5,6 

6. Biçim A+B+C+D 3 5,6 

7. Biçim A+B+A 2 3,7 

8. Biçim A+B 1 1,9 

9. Biçim A+B+C 1 1,9 

10. Biçim (A+B+C)+A 1 1,9 

11. Biçim (A+B+C+D)+A 1 1,9 

12. Biçim A+B+A+C+A+D+A 1 1,9 

13. Biçim (A+B+C+D+E+F)+B 1 1,9 

14. Biçim (A+B+C+D+E+F+G)+A 1 1,9 

15. Biçim A+B+C+D+E+F+G+H+I 1 1,9 

TOPLAM 54 %100 
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Grafik 1: Kârların Biçim Yapıları 

Tablo 3 doğrultusunda kârlarda en fazla kullanılan biçim yapısı %37 oranla A+B+C+B, %16,7 oranla A+B+A+C+A  
ve %11,1 oranla (A+B+C+D)+B olarak tespit edilmiştir. Örneklemin %64,8’inin bu 3 biçim yapısı olduğu 
görülmüştür.  
Kâr formundaki eserler üzerinde yapılan incelemeler sonucu tespit edilen 15 farklı biçim yapısında bazı ortaklıklar 
tespit edilmiş ve bu 15 farklı biçim yapısının tekrar edilen bölümleri dikkate alınarak kendi arasında 
gruplandırılabileceği görülmüştür. 
Tablo 4: Gruplandırılmış Kâr Biçim Yapıları 

Temel Biçimler Alt Biçim / Biçim Türü Kâr Formu Biçimleri f % 

B Tekrarlı Biçim  Biçim 1B Her Bölüm Sonrası B Tekrarlı 1. Biçim A+B+C+B 20 43,5 

2. Biçim A+B+C+B+D+B 3 

Biçim 2B Farklı Bölümler Sonrası B Tekrarlı 3. Biçim (A+B+C+D)+B 7 20,0 

4. Biçim (A+B+C+D+E)+B 3 

5. Biçim (A+B+C+D+E+F)+B 1 

Toplam 34 63,5 

A Tekrarlı Biçim Biçim 1A Her Bölüm Sonrası A Tekrarlı 1. Biçim A+B+A+C+A 9 20,0 

2. Biçim A+B+A 1 

3.Biçim A+B+A+C+A+D+A 1 

Biçim 2A Farklı Bölümler Sonrası A Tekrarlı 4. Biçim (A+B+C)+A 1 5,5 

5. Biçim (A+B+C+D)+A 1 

6. Biçim (A+B+C+D+E+F+G)+A 1 

Toplam 14 25,5 

Her Bölümü Farklı Biçim Biçim 3 1. Biçim A+B+C+D 3 11,0 

2. Biçim A+B+C 1 

3. Biçim A+B 1 

4. Biçim A+B+C+D+E+F+G+H+I 1 

Toplam 6 11,0 

TOPLAM 54 100% 

Tespit edilmiş 15 farklı biçim yapısı kendi içinde gruplandırıldığında 3 Temel Biçim ve bu 3 Temel Biçimin 
toplamda 5 Alt Biçim Türü olduğu görülmüştür.  

1- Birinci Temel Biçim olan B Tekrarlı Biçim’in 2 Alt Biçim Türü olduğu tespit edilmiştir. 

  a) Her Bölüm Sonrası B Tekrarlı Biçim (Biçim 1B) 

  b) Farklı Bölümler Sonrası B Tekrarlı Biçim (Biçim 2B) 

2- İkinci Temel Biçim olan A Tekrarlı Biçim’in 2 Alt Biçim Türü olduğu tespit edilmiştir. 

a) Her Bölüm Sonrası A Tekrarlı Biçim (Biçim 1A) 

  b) Farklı Bölümler Sonrası A Tekrarlı Biçim (Biçim 2A) 

3- Üçüncü Temel Biçimin ise Her Bölümü Birbirinden Farklı Biçim (Biçim 3) olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 4’e göre B Tekrarlı Biçim’in (Biçim 1B + Biçim 2B) %63,5 oran ile (34 kâr’da) kârlarda en çok kullanılan 
Temel Biçim Yapısı olduğu, A Tekrarlı Biçim’in (Biçim 1A + Biçim 2A) %25,5 oran ile (14 kâr’da) kârlarda en çok 
kullanılan ikinci Temel Biçim Yapısı olduğu, Her Bölümü Farklı Biçim’in ise (Biçim 3) %11,0 oran ile sadece 6 

kâr’da kullanıldığı tespit edilmiştir. 
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Grafik 2: Kâr Formu Temel Biçimleri 

 
Grafik 3: Kâr Formu Alt Biçim Türleri 

Yapılan analizler ve değerlendirmeler sonucunda biçim yapısı belirlenebilen kârlar içinde en fazla kullanılan Temel 
Biçimin B Tekrarlı Biçim (%63,5), en fazla kullanılan Alt Biçim Türü’nün ise Her Bölüm Sonrası B Tekrarlı Biçim 
(%43,5) olduğu tespit edilmiştir. 

Bestekarlara ve Dönemlere Göre Biçim Yapıları 
Bu bölümde bestekarların kullandıkları Temel Biçim ve Alt Biçim Türleri incelenerek tarihsel süreçte kâr formunda 
biçimsel olarak meydana gelmiş değişiklikler, bestekarların yaşadıkları dönemler 5 üzerinden analiz edilmeye 
çalışılmıştır. 
Tablo 5: Bestekarların Kullandığı Temel ve Alt Biçim Türleri  

Bestekar BiçimYapısı Alt Biçim Türü f Temel Biçim Türü f 

Abdülkâdir Merâgî  A+B+C+B  Biçim 1B 6 B Tekrarlı Biçim 8 

A+B+C+B+D+B  Biçim 1B 1 

(A+B+C+D)+B Biçim 2B 1 

A+B+A+C+A  Biçim 1A 1 A Tekrarlı Biçim 3 

A+B+A+C+A+D+A  Biçim 1A 1 

(A+B+C)+A Biçim 2A 1 

İsmâil Hakkı Bey A+B+A+C+A Biçim 1A 4 A Tekrarlı Biçim 4 

A+B+C+B  Biçim 1B 1 B Tekrarlı Biçim 1 

A+B  Biçim 3 1 Her Bölümü Farklı Biçim 1 

Hacı Fâik Bey A+B+C+B  Biçim 1B 2 B Tekrarlı Biçim 4 

A+B+C+B+D+B Biçim 1B 1 

(A+B+C+D)+B Biçim 2B 1 

İsmâil Dede Efendi A+B+C+B  Biçim 1B 1 B Tekrarlı Biçim 2 

(A+B+C+D)+B Biçim 2B 1 

A+B+A+C+A Biçim 1A 1 A Tekrarlı Biçim 1 

A+B+C  Biçim 3 1 Her Bölümü Farklı Biçim 1 

Bolâhenk Nûri Bey A+B+C+B  Biçim 1B 1 B Tekrarlı Biçim 3 

(A+B+C+D)+B  Biçim 2B 2 

Ahmet Avni Konuk A+B+C+B  Biçim 1B 1 B Tekrarlı Biçim 1 

(A+B+C+D+E+F+G)+A  Biçim 2A 1 A Tekrarlı Biçim 1 

Hacı Sâdullah Ağa (A+B+C+D+E)+B  Biçim 2B 1 B Tekrarlı Biçim 2 

(A+B+C+D+E+F)+B  Biçim 2B 1 

Mehmed Zekâî Dede A+B+C+B Biçim 1B 1 B Tekrarlı Biçim 2 

(A+B+C+D)+B  Biçim 2B 1 

Neyzen Ali Rızâ Bey A+B+A+C+A Biçim 1A 2 A Tekrarlı Biçim 2 

 
5 Dönem değerlendirmelerine ait grafiklerde (Grafik 4-5-6) örneğin; 19. Yüzyıl şeklindeki yazım şekli, 19. Yüzyılda yaşamış bir bestekar için kullanılmışken, 
19.-20. Yüzyıl şeklindeki yazım 19. Yüzyılın sonu ile 20. Yüzyılın başında yaşamış bir bestekar için kullanılmıştır.  
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Şeyh Abdü‘l-Ali A+B+C+B  Biçim 1B 1 B Tekrarlı Biçim 2 

A+B+C+B+D+B Biçim 1B 1 

Buhûrizâde Mustafa Itrî A+B+A Biçim 1A 1 A Tekrarlı Biçim 1 

Dâmad İbrâhim Paşa A+B+A+C+A Biçim 1A 1 A Tekrarlı Biçim 1 

Münir Nûrettin Selçuk (A+B+C+D)+A  Biçim 2A 1 A Tekrarlı Biçim 1 

Akın Özkan (A+B+C+D+E)+B Biçim 2B 1 B Tekrarlı Biçim 1 

Ayıntabî Mehmed Bey A+B+C+B Biçim 1B 1 B Tekrarlı Biçim 1 

Dellalzâde İsmâil Efendi A+B+C+B  Biçim 1B 1 B Tekrarlı Biçim 1 

Ebûbekir Ağa (A+B+C+D)+B Biçim 2B 1 B Tekrarlı Biçim 1 

Gulâm Şâdî A+B+C+B  Biçim 1B 1 B Tekrarlı Biçim 1 

Râkım Elkutlu A+B+C+B Biçim 1B 1 B Tekrarlı Biçim 1 

Rauf Yektâ Bey A+B+C+B Biçim 1B 1 B Tekrarlı Biçim 1 

Sultan III. Selim (A+B+C+D+E)+B  Biçim 2B 1 B Tekrarlı Biçim 1 

Şâkir Ağa A+B+C+B  Biçim 1B 1 B Tekrarlı Biçim 1 

Cinûçen Tanrıkorur A+B+C+D+E+F+G+H+I Biçim 3 1 Her Bölümü Farklı Biçim 1 

Erol Sayan A+B+C+D  Biçim 3 1 Her Bölümü Farklı Biçim 1 

Hamparsum Limonciyan A+B+C+D Biçim 3 1 Her Bölümü Farklı Biçim 1 

Zeki Atkoşar A+B+C+D  Biçim 3 1 Her Bölümü Farklı Biçim 1 

Tablo 5’te bestekarların kâr bestelemek için tercih ettikleri Temel Biçimler ve Alt Biçim Türleri belirlenmiştir. Bu 
doğrultuda kârlarda Biçim 1B ve Biçim 2B’yi kullanan bestekarlar Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6: B Tekrarlı Temel Biçimi Kullanan Bestekarlar 6 7 

1 Abdülkâdir Merâgî 8 

2 Ahmet Avni Konuk 1 

3 Akın Özkan 1 

4 Ayıntabî Mehmed Bey 1 

5 Bolâhenk Nûri Bey 3 

6 Dellalzâde İsmâil Efendi 1 

7 Ebûbekir Ağa 1 

8 Gulâm Şâdî 1 

9 Hacı Fâik Bey 4 

10 Hacı Sâdullah Ağa 2 

11 İsmâil Dede Efendi 2 

12 İsmâil Hakkı Bey 1 

13 Mehmed Zekâî Dede 2 

14 Râkım Elkutlu 1 

15 Rauf Yektâ Bey 1 

16 Sultan III. Selim 1 

17 Şâkir Ağa 1 

18 Şeyh Abdü‘l-Ali  2 

TOPLAM 34 

 
Grafik 4: B Tekrarlı Temel Biçimin Kullanıldığı Dönemler 

Tablo 6’ya göre Toplam 25 bestekarın 18’inin B Tekrarlı Temel Biçimi kâr bestelemekte en az bir kere kullandığı, 
bestekarların yaşamış olduğu dönemlerden yola çıkılarak hazırlanan Grafik 4’te ise ilk kâr örneklerinden günümüze 
kadar geçen sürede B Tekrarlı Temel Biçimin her dönemde kullanılmış olduğu tespit edilmiştir.  

Kârlarda Biçim 1A ve Biçim 2A’yı kullanan bestekarlar Tablo 7’de gösterilmiştir. 
 

6 Bestekarların biçim tercihlerine yönelik tablolarda (Tablo 6-7-8) aynı bestekarın ismi birden fazla zikredilmektedir. Bunun sebebi tarafımızca tespit edilmiş 
olan 3 Temel Biçimde ve 5 Alt Biçim Türü kullanılarak bestelenmiş ve aynı bestekara ait birden fazla kâr bulunmasıdır.  
7 Kâr repertuarı içerisinde en fazla bestesi bulunan bestekârın Abdülkâdir Merâgî olduğu görülse de bu kârların Merâgî’ye ait olduğu tartışmalı bir konudur. 
Merâgî adınının sonraki dönemlerde bestelenmiş kârlara atfedildiği görüşü müzik bilimciler tarafından kabul edilen yaygın bir görüştür. Ancak araştırmamızda 
kâr notaları üzerinde yer alan bestekar bilgileri esas olarak kabul edilmiştir. 
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Tablo 7: A Tekrarlı Temel Biçimi Kullanan Bestekarlar 
1 Abdülkâdir Merâgî 3 

2 Ahmet Avni Konuk 1 

3 Buhûrizâde Mustafa Itrî 1 

4 İbrâhim Çavuş 1 

5 İsmâil Hakkı Bey 4 

6 İsmâil Dede Efendi 1 

7 Münir Nûrettin Selçuk 1 

8 Neyzen Rızâ Bey 2 

TOPLAM 14 

 
Grafik 5: A Tekrarlı Temel Biçimin Kullanıldığı Dönemler 

Tablo 7’ye göre Toplam 25 bestekarın 8’inin A Tekrarlı Temel Biçimi kâr bestelemekte en az bir kere kullandığı, 
bestekarların yaşamış olduğu dönemlerden yola çıkılarak hazırlanan Grafik 5’te ise ilk kâr örneklerinden 19. 

Yüzyılın ikici yarısına kadar kadar geçen sürede A Tekrarlı Temel Biçimin toplam 5 kâr’da kullanıldığı ancak 19. 
Yüzyılın ikici yarısından itibaren A Tekrarlı Temel Biçimin diğer dönemlerin toplamından daha fazla kâr 
bestelemekte kullanıldığı tespit edilmiştir.  

Kârlarda Biçim 3’ü kullanan bestekarlar Tablo 8’de gösterilmiştir. 
Tablo 8: Her Bölümü Farklı Biçimleri Kullanan Bestekarlar 

1 Cinûçen Tanrıkorur 1 

2 Erol Sayan  1 

3 Hamparsum Limonciyan 1 

4 İsmâil Hakkı Bey 1 

5 İsmâil Dede Efendi 1 

6 Zeki Atkoşar 1 

TOPLAM 6 

 
Grafik 6: Her Bölümü Farklı Biçimin Kullanıldığı Dönemler 

Tablo 8’e göre Toplam 25 bestekarın 6’sının Her Bölümü Farklı Biçimi  kâr bestelemekte birer kere kullandığı, 
bestekarların yaşamış olduğu dönemlerden yola çıkılarak hazırlanan Grafik 6’da ise sayısı çok az olmakla beraber 
Her Bölümü Farklı Biçimin, 18. Yüzyılın ikici yarısından başlamak kaydıyla kâr bestelemekte kullanılmaya başladığı 
tespit edilmiştir.  

SONUÇLAR 

Biçim yapısı belirlenebilen 54 kâr’da, toplamda 15 farklı biçim yapısı bulunduğu tespit edilmiştir. Bu biçim yapıları 
arasındaki 3 biçim yapısının diğerlerinden öne çıktığı görülmüştür.  A+B+C+B biçiminin 20 kâr’da, A+B+A+C+A 

biçiminin 9 kâr’da, (A+B+C+D)+B biçiminin ise 7 kâr’da kullanıldığı tespit edilmiştir.  
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Tespit edilen bu 15 biçim kendi içinde değerlendirmeye alındığında birbiriyle benzer biçimlerin bulunduğu tespit 
edilmiş ve bu benzer biçimler  gruplandırılarak temelde 3 farklı biçim yapısı kullanılmış olduğu sonucuna 
varılmıştır. 

1- Her bölümü farklı biçimler. (A+B+C+D+E+F+G+H+I) vb. 

2- A bölümü tekrarlı biçimler. A bölümü tekrarlı biçimlerin iki alt versiyonu olduğu tespit edilmiştir.  

- Her bölümden sonra A bölümü tekrarlı biçimler. (A+B+A+C+A) vb. 

- Farklı bölümlerden sonra A bölümü tekrarlı biçimler. (A+B+C+D)+A vb. 

3- B bölümü tekrarlı biçimler. B bölümü tekrarlı biçimlerin iki alt versiyonu olduğu tespit edilmiştir.  

- Her bölümden sonra B bölümü tekrarlı biçimler. (A+B+C+B) vb. 

- Farklı bölümlerden sonra B bölümü tekrarlı biçimler. (A+B+C+D)+B vb. 

Kârlarda en fazla kullanılan Temel Biçim yapısının 34 kâr ile B Tekrarlı Temel Biçim olduğu, en fazla tercih edilen 
Alt Biçim Türünün ise 23 kâr ile Her Bölüm Sonrası B Tekrarlı (Biçim 1B) biçim yapısı olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Toplam 25 bestekarın 18’inin en az 1’er defa B Tekrarlı Temel Biçimi kullandığı, 8’inin en az 1’er defa A Tekrarlı 
Temel Biçimi kullandığı, 6’sının ise 1’er defa Her Bölümü Farklı Temel Biçimi kullandığı görülmüştür. En eski kâr 
örneklerinden günümüze kadar geçen sürede B Tekrarlı Temel Biçimin en fazla kullanılan Temel Biçim olmasının 
yanı sıra zaman çizelgesinde her dönem kâr bestelemede kullanılmış olduğu, A Tekrarlı Temel Biçimin 19. Yüzyılın 
ikici yarısına kadar geçen sürede çok az kullanıldığı ancak 19. Yüzyılın ikici yarısından itibaren kullanımının arttığı, 
sayısı çok az olmakla beraber Her Bölümü Farklı Biçimin, 18. Yüzyılın ikici yarısından başlamak kaydıyla kâr 
bestelemede biçim yapısı olarak kullanılmaya başladığı tespit edilmiştir. 

Analizi yapılan tüm kârların bir düzen dahilinde olduğu ve tarafımızca tespit edilmiş belirli biçim yapıları ile inşa 
edildikleri görülmüştür. Problem durumu bölümünde de belirtildiği üzere Türk Müziği ve formlarına yönelik kaleme 
alınmış önemli yazılı kaynaklarda kârlara mahsus yapılmış olan; serbest bir form olduğu, beste tekniği yönünden 
kesin bir düzen ve simetrisi olmadığı, her bestekarın içinden geldiği gibi bestelediği, kâr kuruluşlarının belirli bir 
biçim yapısı göstermediği gibi tespitlerin elde edilen veriler doğrultusunda tam olarak doğruyu yansıtmadığı ve 
kârların -kaynaklarda belirtilenin aksine- belirli biçim yapısı ya da yapılarının bulunduğu tespit edilmiştir. Bu 
doğrultuda; kaynaklarda kârlara yönelik problem durumunda da belirttiğimiz tanımların doğruyu yansıtmadığı 
görülmüştür. Kârlara yönelik yapılmış mevcut tanımların yerine; kârların uzunluğu/kısalığı (hacmi), usulleri ve usul 
geçkileri, makam ve makam geçkileri bakımından hatları kesin sınırlarla belirlenmiş bir kısıtlamasının olmadığı, 
belirli biçim yapılarını kullanmak suretiyle bestekarların güfte, terennüm, usul ve makamlar hususundaki hüner ve 
ustalıklarını sergileyebilmesine imkan tanıyan bir kompozisyon biçimi olduğuna yönünde yapılacak tanımlamaların 
kâr formunun anlaşılabilmesi bakımından daha uygun olacağı sonucuna varılmıştır.  

ÖNERİLER 

Türk Müziğine ait büyük formlu eserlerin hem sayılarının az olduğu hem de icrâ sıklığının giderek azaldığı ve 
ilaveten bu türden eserlerin unutulmaya başladığı da düşünülerek, bu formlara müzik mirasımızın birer hazinesi 
olduğu düşüncesiyle yaklaşılması ve bu doğrultuda hassas hareket edilmesi gerekmektedir.  
Araştırma esnasında, çeşitli arşivlerden tespit ve temin edilen aynı kâr’a ait birçok farklı nota yazımına ulaşılmıştır. 
Bunların birçoğunun hem notalarında hem de güftelerinde farklılıklar bulunduğu görülmüştür. Buradan hareketle 
arşivlerde bulunan tüm notaların, konuyu ilgilendiren farklı disiplinlerden müteşekkil uzman kurullar tarafından 
gözden geçirilmesi, düzeltilmesi ve yeniden notaya alınması gerekmektedir. İlaveten kârlar hakkında daha detaylı 
malumat için tespit edebildiğimiz fakat notalarına ulaşamadığımız kârların arşiv çalışmaları ile ortaya çıkarılması 
gerektiği düşünülmektedir. Kârlar hakkında daha kesin bilimsel yargılara ulaşabilmemiz için hem arşivlerde hem de 
akademik minvalde konunun her yönü ile çalışılması gereken önemli bir konu olduğu düşünülmektedir. 
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GİRİŞ   
Zamanla devlete yüklenen fonksiyonların artış göstermesi sonucunda kamu giderlerinin normal kamu gelirleri ile 
karşılanamama durumu ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu kapsamda daha önceleri olağanüstü bir kamu geliri olan 
kamu borçlanması, günümüzde pek çok ülkenin sık sık başvurduğu mali araçların arasında yerini almıştır. Devletler 
çeşitli ekonomik, siyasi ve sosyal amaçlar güderek borçlanma politikası izlemektedir. Devletin bu amaçlarla 
borçlanması sonucunda ise ekonomik büyüme, kalkınma ve gelir dağılımı gibi makroekonomik değişkenler üzerinde 
farklı etkiler meydana gelebilmektedir. 

Kamu gelirlerinin, kamu giderlerini karşılamaması halinde, devletin borçlanma politikası izlemesi gelir dağılımı 
üzerinde önemli etkiye sahiptir. Kamu borçlanmasının gelir dağılımı üzerindeki etkisi son yıllarda önem kazanan 
konu haline gelmiştir. Kamu borçlarının gelir dağılımı üzerindeki etkisi doğrudan ve dolaylı bir şekilde ortaya 

çıkabilmektedir. Doğrudan etki genellikle borcun etkisi ödenmesi aşamasında ortaya çıkarken, büyüme ve kalkınma 
gibi faktörlere bağlı olarak dolaylı etki de ortaya çıkabilmektedir. Bununla birlikte kamu borcunun özellikleri, 
borçlanmanın gelir dağılımı üzerindeki etkinin incelenmesinde önemli bir hususu oluşturmaktadır (Yaşar, 2022: 
1100).  

 
1 Öğr. Gör. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Dinar MYO, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Afyonkarahisar, Türkiye 

Gelir Dağılımı ve Kamu Borcu İlişkisi: Panel Veri Analizi 
Relationship Between Income Distribution and Public Debt: Panel Data Analysis 

ÖZET 

Kamu harcamalarının son yıllarda giderek artış göstermesi, devleti alternatif kamu kaynağı 
aramaya yönlendirmiştir. Bu kapsamda da kamu borçlanması kamu gelirleri arasında önemli 
bir yer almıştır. Devlet artan kamu harcamalarını, büyük çaplı yatırımları veya bütçe açıklarını 
finanse etmek gibi farklı amaçlar doğrultusunda borçlanabilmektedir. Devletin farklı amaçlar 
güderek borçlanması, ekonomik ve sosyal faktörler üzerinde birtakım etkiler meydana 
getirebilmektedir. Bu etkiler, borcun kaynağı, para birimi, ödenme şekli, vadesi ve faiz oranı 
şeklinde farklı özelliklere göre değişkenlik göstermektedir. Bireylerin gayrisafi yurtiçi 
hasıladan aldıkları pay sonucu oluşan gelir dağılımı, ekonomideki birçok faktörden 
etkilenmektedir. Devlet temelde bütçe açıklarını kapatmak, büyük çaplı yatırımları finanse 
etmek veya olağanüstü kamu giderlerini karşılamak amacıyla borçlanma yoluna 
başvurmaktadır. Kamu borçlanmasının gelir dağılımını iyileştirme amacı, devlete ek finansman 
sağlama amacına nazaran geri planda kalabilmektedir. Ayrıca borçlanmanın gelir dağılımı 
üzerindeki etkisi üzerinde de çok durulmamaktadır. Bu kapsamda kamu borçlanması 
sonucunda gelir dağılımı üzerinde nasıl bir etki oluşacağı önemli bir araştırma alanını ve 
çalışmanın motivasyon kaynağını oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı, kamu borçlarının gelir 
dağılımı üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışmada 25 Avrupa Birliği ülkesi ve 2004-2019 

yılları arası dikkate alınarak panel veri analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda kamu 
borçlarının gelir dağılımı üzerinde iyileştirici bir etki ortaya çıkardığı bulgusu elde edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler:   Kamu Borcu, Gelir Dağılımı, Panel Veri Analizi 

ABSTRACT 

The gradual increase in public expenditures in recent years has led the state to seek alternative 

public resources. In this context, public debt has become essential among public revenues. The 

government can borrow for different purposes, such as financing increased public 

expenditures, large-scale investments, or budget deficits. The state's borrowing for different 

purposes can affect economic and social factors. These effects vary according to different 

characteristics, such as the source of the debt, currency, payment method, maturity, and 

interest rate. Income distribution, which is formed due to the share of individuals in the gross 

domestic product, is affected by many economic factors. The government resorts to borrowing 

to cover budget deficits, large-scale finance investments, or meet extraordinary public 

expenditures. The aim of improving the income distribution of public debt is to stay in the 

background compared to the objective of providing additional financing to the government. In 

addition, the effect of public debt on income distribution is considered negligible. In this 

context, the effect of public debt on income distribution constitutes an essential area of 

research and a source of motivation for the study. The study aims to examine the effect of 

public debt on income distribution. The study conducted panel data analysis considering 25 

European Union countries between 2004-2019. As a result of the analysis, it was found that 

public debts had an improving effect on income distribution. 

Keywords:  Public Debt, Income Distribution, Panel Data Analysis 
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Bu çalışmada seçili Avrupa Birliği ülkeleri kapsamında kamu borçlanmasının gelir dağılımı üzerindeki etkisinin 
incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda çalışmada ilk olarak kamu borçlanmasının gelir dağılımı üzerindeki 
etkisine teorik açıdan yer verilmiş sonrasında ise literatürde yapılan çalışmalar incelenmiştir. Çalışmanın son 
kısmında 25 Avrupa Birliği ülkesi ve 2004-2019 yılları arası esas alınarak panel veri analizi detayları ve analiz 
bulguları ele alınmıştır. 

TEORİK ÇERÇEVE 

Literatürde “kamu kredisi”, “kamusal kredi”, “devlet borcu”, “kamu borcu” veya “kamusal borç” gibi terimler birbiri 
ile aynı anlamı taşımakla birlikte kamu borcunu ifade etmektedir. Kamu borcu, devlet ya da kamu tüzel kişileri 
tarafından akdolunan borçtur. Diğer bir ifade ile borçlu taraf devlet ya da kamu tüzel kişisidir. Devlet içinde 
bulunduğu dönemin koşullarına uygun olarak toplumsal ihtiyaçları gidermek için yeterli mali kaynak bulmaya 
çalışmakta ve gerektiği zamanlarda borçlanma yoluna gitmektedir. Borçlanma yolunu tercih etmesi kimi zaman 

olağanüstü nedenlerden kaynaklanırken kimi zaman da içinde bulunduğu ekonomik kaygılardan 
kaynaklanabilmektedir. Geçmiş dönemlerde devlet sadece olağanüstü zamanlarda veya öngörülemeyen kamu 
harcamalarını finanse etme amacıyla borçlanırken günümüzde kamu borçlanması sık kullanılan bir maliye politikası 
aracına bürünmüştür (Erdem, 2016: 7). 

Devletin çeşitli amaçlar güderek borçlanmasının etkileri, hangi kaynaktan borçlanıldığı, faiz oranları, mevcut 
ekonomik koşullar, borç miktarı, borcun ödenme zamanı, borcun para birimi ve borcun amacı gibi unsurlara bağlı 
olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Ayrıca ülkenin mevcut iktisadi ve sosyal niteliği, hükümet politikaları veya 
toplumun geleceğe yönelik beklentileri şeklinde farklı faktörler de borçlanmanın etkileri üzerinde önemli yer 
tutabilmektedir. Kamu borçlanmasının ekonomik etkileri fiyatlar genel düzeyi, yatırımlar ve ödemeler dengesi gibi 
ekonomik göstergeler üzerinde ortaya çıkabilirken, borçlanmanın sosyal etkisi daha çok gelir dağılımı üzerinde 
ortaya çıkabilmektedir (Bedir & Karabulut, 2011: 14). 

Borçlanmanın gelir dağılımı üzerindeki dolaylı etkisi faiz oranları, enflasyon ve ekonomik büyüme gibi 
makroekonomik faktörler aracılığı ile ortaya çıkmaktadır. Devletin ihtiyaç duyduğu finansman için borçlanma 
yoluna gitmesi faiz oranlarında artışa neden olabilmektedir. Faiz oranlarının artması ise yatırım, üretim ve büyüme 
üzerinde daraltıcı bir etki ortaya çıkararak emeğe olan talebi azaltmakta ve işsizlik oranlarının yükselmesine neden 

olmaktadır. Bu kapsamda kamu borçlanmasına bağlı olarak faiz oranlarının yükselmesi, üretim ve yatırım miktarının 
azalması, işsizliğin artması gibi etkiler gelir dağılımı üzerinde olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir (Arslan ve 
Şaşmaz, 2021: 661). 

Kamu borçlarının gelir dağılımı üzerindeki doğrudan etkisi, borçların anapara ve faizinin ödenmesi sırasında ortaya 
çıkabilmektedir. Kamu borçlarının anapara ve faiz ödemesi, toplanan vergi gelirleri ile ödendiği ve söz konusu 
ödemelerin genellikle yüksek gelirli kesimlere yapıldığı göz önüne alındığında, gelir dağılımı üzerinden bozucu bir 
etki ortaya çıkmaktadır. Çünkü kamu borçlanması nedeniyle yüksek gelirli kesime yapılan ödemeler, vergi ödeme 
gücü olan herkesten alınan vergi gelirleriyle yapılmaktadır.  Bu kapsamda genişletici maliye politikaları gelir 
dağılımı üzerinde iyileştirici bir etki yapmakla birlikte kamu borçlarında ve borç ödemelerindeki artış sonucu gelir 
dağılımını bozucu bir etki de meydana getirebilmektedir (You & Dutt, 1996: 335). Diğer taraftan, kamu borcunun 
gelir dağılımını bozduğu yönündeki yaygın görüşün aksine kamu borcu düşük gelirli gruplar lehine bir etki ortaya 
çıkararak gelir dağılımın iyileşmesine yardımcı olabilmektedir (Cohen, 1951). Dolayısıyla kamu borcunun ortaya 
çıkaracağı etki, borcun türü, vadesi veya kullanım şekli gibi farklı faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Kamu 
borcu, düşük gelirli grupların refah seviyesini yükseltecek hizmetler veya yatırımlar amacıyla kullanılırsa gelir 
dağılımında iyileşme yaşanabilecektir. Bununla birlikte kamu borcunun ekonomik büyüme ve kalkınmayı 
hızlandıracak alanlarda etkin bir şekilde kullanılması toplumsal refahın artışı ile birlikte gelir dağılımı eşitsizliğinin 
azalması şeklinde bir etki ortaya çıkarabilecektir. Bu nedenle kamu borçlanmasının ortaya çıkaracağı bireysel ve 
toplumsal yüklerin minimize edilebilmesi için alınan borçların üretim ve üretkenliği yükseltici alanlarda kullanılması 
oldukça önemlidir. Aksi bir durumda, hesapsız bir şekilde borçlanma yoluna gidilmesi ve kaynakların etkin olmayan 
alanlarda kullanılması gelecek dönemde toplum nezdinde telafisi güç maliyetler ortaya çıkarabilecektir (Erdem, 
2016: 157). 

LİTERATÜR İNCELEME 

Ulusal veya uluslararası literatürde kamu borçlarının bazı makroekonomik göstergeler üzerinde meydana getirdiği 
etkileri inceleyen çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde daha çok kamu 
borçları ve ekonomik büyüme üzerine odaklanıldığı görülmüştür. Bu kapsamda kamu borçlarının gelir dağılımı ve 
eşitsizliği üzerinde etkilerini inceleyen çalışmalar sınırlı düzeyde kalmıştır. Kamu borçlarının gelir dağılımı üzerinde 
meydana getireceği etki borcun kaynağı, süresi veya faizi gibi unsurlara göre farklılaşabilmektedir. Genellikle 
literatürde kamu borçlanmasının gelir dağılımını negatif yönde etkileyerek, eşitsizliği arttığı yönünde bir görüş 
bulunmaktadır. Ancak literatürde yapılan ampirik çalışmalar incelendiğinde bu durumun farklılaştığı görülmektedir. 
Yapılan çalışmaların bir kısmında kamu borçlarının gelir eşitsizliğini artırdığı yönünde bulgular elde edilirken, bir 
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kısmında kamu borçlanmasının eşitsizliği azaltarak adil gelir dağılımına yardımcı olduğu yönünde bulgular elde 
edilmiştir. Bu kapsamda literatürde yapılan çalışmalar ve elde edilen bulgular Tablo 1’de özetlenmiştir. 
Tablo 1: Ampirik Çalışmalar 

Yazar(lar), 

Çalışma Yılı 
Veri Seti Yöntem Bulgu 

Prechel, 1985 56 ülke, 1960-1975 

Dönemi 
Panel Veri 

Analizi 

Kamu dış borcu ile gelir eşitsizliği arasında istatiksel olarak bir anlamlılık 
yoktur.  

Nolan, 1986 İngiltere Yatay Kesit 

Analizi 

İşsizlikteki artış gelir dağılımında eşitsizliği ve en üst 1/10’luk dilimdeki kesimin 
gelirden aldığı payı artırmaktadır. 

Björklund, 
1991 

İsveç, 1975-1988 

Dönemi 
Zaman Serisi İşsizlik ile gelir eşitsizliği arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır ve yüksek 

işsizlik oranları gelir dağılımında eşitsizliği artırmaktadır. 
Mocan, 1999 Amerika, 1948-

1994 Dönemi 
Regresyon 

Analizi 

Yapısal işsizlikteki artış gelir dağılımında eşitsizliği negatif yönde etkilemekte ve 
eşitsizliğin artmasına neden olmaktadır. 

Forbes, 2000 45 ülke, 1966-1995 

Dönemi 
Duyarlılık 
Analizi 

Ekonomik büyüme ile gelir eşitsizliği arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır ve 
büyümedeki artış eşitsizliği artırmaktadır. 

Li & Zou, 

2002 

OECD, Latin 

Amerika ve Asya 

Ülkeleri 1950-1992 

Dönemi 

Panel Veri 

Analizi 

Enflasyondaki artışlar, gelir eşitsizliğini ve zengin kesimin gelirden aldıkları payı 
artımakta ve ekonomik büyümeyi azaltmaktadır. 

Ding vd., 

2012 

Çin, 1997-2010 

Dönemi 
Regresyon 

Analizi 

Ekonomik büyüme ile gelir eşitsizliği arasında pozitif bir ilişki vardır. Buna göre 
ekonomik büyüme arttıkça gelir eşitsizliği artmaktadır. 

Huang vd., 

2012 

Amerika, 1917-

2007 Dönemi 
Zaman Serisi 

Analizi 

Analiz sonucunda ekonomik büyümenin başlangıcında gelir dağılımında 
iyileşmenin sağlandığı ancak sonrasında gelir dağılımının kötüleştiği elde 
edilmiştir. 

Malinen, 

2012 

60 ülke, 20 yıl Panel Veri 

Analizi 

Gelir eşitsizliği ile büyüme arasında bir ilişki bulunmakla birlikte bu etkinin 
yönü ülkelere göre değişmiştir. Sonuçlara göre eşitsizliğin büyüme üzerindeki 
etkisi pek çok ülke (gelişmiş) üzerinde negatif iken bazı ülkelerde (gelişmekte 
olan) pozitif olmuştur. 

Thalassinos 

vd. 2012 

13 AB Ülkesi, 
2000-2009 Dönemi 

Panel Veri 

Analizi 

Enflasyon ile Gini arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. Buna göre enflasyon 
arttıkça gelir dağılımında eşitsizlik artmaktadır. 

Jalil, 2012 Çin, 1952-2009 

Dönemi 
ARDL Dışa açıklık seviyesinin artışı gelir eşitsizliğini artırırken, kişi başına düşen 

gelirde meydana gelen artış gelir eşitsizliğini azaltmaktadır. 
Akram, 2013 Pakistan, 1975-

2008 Dönemi 
ARDL Borç servisindeki ve kamu dış borcundaki artışlar, gelir dağılımını negatif yönde 

etkilemekte ve eşitsizliği artırmaktadır. 
Monnin, 2014 10 OECD Ülkesi, 

1971-2010 Dönemi 
Panel Veri 

Analizi 

Düşük enflasyon oranı yüksek gelir eşitsizliği ile ilişkilidir. Buna göre enflasyon 

oranı arttıkça gelir eşitsizliği azalmakta ve enflasyon oranı minimum düzeye 
indiğinde gelir eşitsizliği artmaktadır. 

Salti, 2015 120 ülke, 1990-

2007 Dönemi 
Panel Veri 

Analizi 

Kamu iç borçlanması ile gelir eşitsizliği arasında negatif yönlü ilişki vardır. Buna 
göre kamu iç borçlanmasındaki artışlar, gelir eşitsizliğinin de artmasına neden 
olmaktadır.  

İlgün, 2016 17 OECD ülkesi, 
1980-2009 Dönemi 

Panel Veri 

Analizi 

Kamu borç stoku ile gelir eşitsizliği arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. Buna 
göre kamu borç stokunda meydana gelen artışlar, en düşük gelir elde eden 
%20’lik kesimin milli gelirden aldığı payı azaltırken, en yüksek %20’lik kesimin 
aldığı payı artırmaktadır. 

Akram, 2016 Güney Afrika 
ülkeleri, 1975-2019 

Dönemi 

Panel Veri 

Analizi 

Kamu dış borcu ve dış borç servisi ile gelir eşitsizliği arasında istatiksel olarak 
anlamlı bir ilişki yoktur. Buna karşılık kamu iç borçlanması ile gelir eşitsizliği 
arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. Kamu iç borçlanması, gelir eşitsizliğini 
azaltmakta ve adil gelir dağılımının sağlanmasına yardımcı olmaktadır. 

Deyshappriya, 

2017 

33 Asya Ülkesi, 
1990-2013 Dönemi 

Panel Veri 

Analizi 

Enflasyon ve işsizlik ile gelir eşitsizliği arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. Bu 
kapsamda yüksek enflasyon ve işsizliğin gelir dağılımında eşitsizliği artırdığı, 
uzun dönemli büyümenin ise gelir dağılımını iyileştirdiği bulgusuna erişilmiştir. 

Ertekin, 2018 17 OECD ülkesi, 
2004-2015 Dönemi 

Panel 

Nedensellik 

Analizi 

Kamu borçlanması ile gelir eşitsizliği arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi 
vardır. Buna göre gelir eşitsizliği ve kamu borçlanması karşılıklı olarak birbirleri 
üzerinde etki meydana getirmektedir. 

Salotti & 

Trecroci, 

2018 

22 OECD ülkesi ve 
40 yıl, 

Panel Veri 

Analizi 

Kamu borçlanmasında meydana gelen artışlar gelir eşitsizliğini azaltmakta ve 
kamu borcu gelirin adil dağılımına yardımcı olmaktadır. 

Sezgenç, 
2019 

58 ülke, 1990-2016 

Dönemi 
Panel Veri 

Analizi 

Borç yönetiminde başarı düzeyinin artması gelir eşitsizliğini olumlu yönde 
etkilemekte ve azaltmaktadır. Kamu dış borçlarında meydana gelen artışlar, gelir 
eşitsizliği üzerinde azaltıcı bir etki yapmakla birlikte uzun dönemde bu etki 
tersine dönmekte ve eşitsizliği artırmaktadır. 

Law& Soon, 

2020 

65 Gelişmiş ve 
gelişmekte olan 
ülke, 1987-2014 

Dönemi 

Panel Veri 

Analizi 

Enflasyon ile gelir eşitsizliği arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. Buna göre 
enflasyondaki artışlar gelir dağılımını negatif yönde etkileyerek gelir eşitsizliğini 
artırmaktadır. 

Sayed, 2020 Lübnan, 1990-2015 

Dönemi 
Zaman Serisi 

Analizi 

Kısa ve uzun vadede kamu borcu ile gelir eşitsizliği arasında pozitif bir ilişki 
vardır. Bu kapsamda kamu borcundaki artışlar gelir dağılımını negatif yönde 
etkileyerek eşitsizliği artırmaktadır. 
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Tablo 1: Devamı 
Yazar(lar), 

Çalışma Yılı 
Veri Seti Yöntem Bulgu 

Tung, 2020 17 Asya-Pasifik 

bölgesi gelişmekte 
olan ülke, 1980-

2018 Dönemi 

Panel Veri 

Analizi 
Kamu borçlanması ile gelir eşitsizliği arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. 
Buna göre kamu borçlanmasındaki artışlar gelir eşitsizliğini azaltmaktadır. 

Obiero & 

Topuz, 2021 
Kenya, 1970-2018 

Dönemi 
ARDL ve Toda 

Yamamoto 
Kamu borçlanması ile gelir eşitsizliği arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 
Uzun dönemde kamu borçlanmasında meydana gelen artışlar gelir eşitsizliğini 
artırmaktadır. 

Arslan & 

Şaşmaz, 
2021 

10 AB ülkesi, 2007-

2017 Dönemi 
Panel Veri 

Analizi 
Kamu borçlanması ile gelir eşitsizliği arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 
Kamu borçlarındaki artış, gelir eşitsizliğini artırmaktadır. 

Topuz, 2021 Türkiye, 1987-2018 

Dönemi 
Vektör 
Otoregresyon 

(VAR) 

Bütçe açığı ve kamu iç borç stoku ile gelir eşitsizliği arasında pozitif yönlü bir 
ilişki vardır. Buna göre bütçe açığı ve kamu iç borç stoku üzerinde meydana 
gelen bir şok gelir eşitsizliğini artırmaktadır. 

Çalcalı, 2021 Türkiye, 1980-2015 

Dönemi 
NARDL Kısa ve uzun dönemde kamu iç borçlanmasında meydana gelecek azalışlar, gelir 

eşitsizliğini olumlu yönde etkilemekte ve adil gelir dağılımının sağlanmasına 
yardımcı olmaktadır. 

Çelik & 
Erkişi, 2022 

24 Gelişmiş ülke, 
1990-2017 Dönemi 

Panel Veri 

Analizi 
Gelişmiş ülkelerde enflasyon artışı, gelir dağılımının iyileştirilmesine katkı 
sağlamaktadır. Ayrıca kişi başına düşen gelir arttıkça gelir eşitsizliği 
azalmaktadır. 

Yaşar, 2022 15 OECD ülkesi, 
2000-2018 Dönemi 

Panel ARDL Uzun dönemde kamu borçlanmasında meydana gelen artışlar gelir dağılımını 
negatif yönde etkilemekte ve gelir eşitsizliğini artırmaktadır. 

ÇALIŞMANIN METODOLOJİSİ 

Yöntem, Veri Seti ve Model 
Bu çalışmada kamu borcunun gelir dağılımı üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada analizde 
kullanılması planlanan veriler dikkate alınarak, elverişli verilere sahip olan AB ülkeleri üzerine odaklanılmıştır. Bu 
kapsamda seçili AB ülkelerinde kamu borcunun gelir eşitsizliği üzerindeki etkisinin ne olduğunu inceleyebilmek için 
Panel Veri Analizi çalışmada yöntem olarak kullanılmıştır.   
Ekonometrik çalışmalarda üç farklı veri türü kullanılarak çalışmalar gerçekleştirilebilmektedir. Bunlar zaman serisi, 
yatay kesit ve panel veri şeklinde ifade edilebilir. Zaman serisi, değişkenlerin gün, ay veya mevsim gibi zamana göre 
değişimini içeren bir veri setini ifade ederken, yatay kesit serisi zamanın belli bir noktasından farklı birimlere ait 
veriler toplanarak elde edilen veri setini ifade etmektedir. Panel veri ise hem zaman hem de yatay kesit verilerini bir 

araya getiren veri setini ifade etmektedir (Yerdelen Tatoğlu, 2020: 1-2). Panel veri analizi, zaman ve yatay kesit 

boyutuna ait veriler kullanılarak ekonometrik tahminler yapılmasına yardımcı olan bir yöntemdir. Bu nedenle panel 
veri analizinin en önemli niteliği zaman ve birim serilerini bir araya getirerek hem zaman hem de yatay kesit 
boyutuna sahip bir veri setinin oluşmasına imkân vermektedir (Çalışkan, 2015: 124).  Bu kapsamda çalışmada panel 

veri setinin birim boyutunu 25 AB ülkesi2, zaman boyutunu ise 2004-2019 yılları arası oluşturmaktadır.  
Kamu borcunun gelir dağılımı üzerindeki etkisini inceleyebilmek amacıyla literatürde yapılan çalışmalardan (Prechel 
1985; Akram 2016; Ertekin 2018; Tung 2020 ve Yaşar 2022;) yararlanılarak kurulan modelde bağımlı değişken 
olarak ülkelerin Gini endeksi kullanılmıştır. Bu kapsamda çalışmada kullanılan model ve modelde kullanılan 
değişkenler aşağıdaki gibidir; 

Giniit= β0it + β1Ln(Kbdg)it + β2Ln(Enf)it + β3İOit + β4KBit  

Çalışmada modelde kullanılan veriler birbiri ile uyumlu hale getirmek, daha sağlıklı sonuçlar elde edebilmek ve 
yüzdesel olarak yorumlar yapabilmek amacıyla modelde bazı değişkenlerinin logaritmik değerleri kullanılmıştır. Bu 
kapsamda panel veri analizinde, diğer değişkenlerin yanı sıra oransal nitelikte olmayan kişi başına düşen gelir ve 
enflasyon endeksinin logaritmik değeri kullanılmıştır. 
Tablo 2: Veri Seti ve Kaynakları  

Değişkenlerin Adı Kaynağı 
Gini Ülkelerin Gini Endeksi Dünya Bankası3 
Ln (Kbdg) Ülkelerin Kişi Başına Düşen Gelirin Logaritması (US$) (2015 Baz Yılı Sabit Fiyatlar) Dünya Bankası 
Ln (Enf) Ülkelerin Tüketici Fiyat Endeksinin Logaritması (2010 Baz Yılı) Dünya Bankası 
İO Ülkelerin İşsizlik Oranı Dünya Bankası 
KB Ülkelerin Kamu Borcunun GSYİH İçerisindeki Payı International Monetory 

Fund (IMF)4 

 
2Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İtalya, İspanya, İsveç, 
Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan 
3 https://databank.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/1ff4a498/Popular-Indicators 
4 https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/GDD 



Academic Social Resources Journal                                                                               Open Access Refereed & Indexed & Journal 
 

2021                           ASR journal  Year 2023, Vol:8, Issue:45 (JANUARY)                          

Çalışmada kullanılan verilerin özet istatistikleri Tablo 3’te yer almaktadır. AB ülkelerinde Gini endeksinde minimum 
değeri 23, 2 iken maksimum değeri 41,3; kamu borcunda minimum değeri 59,45 iken maksimum değeri 189,88 
oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra maksimum değer, işsizlik oranında 27,47 ve enflasyon endeksinde ise 4,81’dir. 
Ülkelerde kamu borcunun (ort: 59,45) ve gini endeksinin (ort: 31,30) nispeten yüksek olduğu, enflasyon endeksinin 
ve işsizlik oranının ise nispeten düşük olduğunu söylemek mümkündür. 
Tablo 3: Verilerin Özet İstatistikleri 

Değişkenler Gözlem Sayısı Ortalama Standart Hata Minimum Değer Maksimum Değer 

Gini 400 31.308 3.801 23.2 41.3 

Ln (Kbdg 400 10.107 0.677 8.486 11.629 

Ln (Enf) 400 4.614 0.102 4.213 4.818 

İO 400 8.530 4.288 2.01 27.47 

KB 400 59.451 36.425 3.764 189.886 

Bulgular 

Çalışma kapsamında kurulan modelin tahmininde panel veri analizi kullanılmıştır. Ancak tahmine geçilmeden önce 
hangi model ile tahmin edileceğini belirleyebilmek için F testi, Breuchs-Pagan LM ve Hausman testi uygulanmıştır. 
Bu kapsamda yapılan testlerin sonuçlarına Tablo 4’de yer verilmiştir. 
Tablo 4: Model Belirleme Testleri 

Yapılan Testler İstatistik Değeri P Değeri Boş Hipotez Karar 

F Testi 64,43 0,000 H0=birim ve zaman etkileri yoktur. Red 

Breusch-Pagan LM 

Testi 

2051,43 0,000 H0=birim etkiler sıfıra eşittir. Red 

Hausman Testi 5.55 0,2352 H0=açıklayıcı değişkenler ile birim etkiler arasında korelasyon yoktur. Kabul 

Panel veri modellerinde hangi modelin tutarlı olduğunu belirleyebilmek için yapılan test sonuçları Tablo 3’te 
gösterilmektedir. Bu kapsamda ilk olarak klasik model (OLS) ile sabit etkiler modeli (FE) arasında seçim 
yapabilmek için F testi yapılmıştır. F testi sonucunda, boş hipotez reddedilmiş ve sabit etkiler modelinin klasik 
modele karşı tutarlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Klasik model ile rassal model arasında karar verebilmek için 
Breusch-Pagan LM testi yapılmıştır. LM testi sonucunda boş hipotez reddedilerek, rassal modelinin klasik modele 
karşı tutarlı olduğuna karar verilmiştir. Son olarak rassal model ile sabit etkiler modeli arasında karar verebilmek için 
Hausman testi uygulanmıştır. Hausman testi sonucunda ise boş hipotez reddedilemediğinden rassal modelin sabit 
etkiler modeline karşı tutarlı olduğuna karar verilmiştir.  

Model seçimine karar verildikten sonra tutarlı sonuçların elde edilebilmesi için modelin ayrıca değişen varyans, 
otokorelasyon ve birimler arası korelasyon içerip içermediğinin sınanması da ayrıca önem arz etmektedir. Bu 
kapsamda modelde etkinliği bozan söz konusu sapmaların sınama test sonuçları Tablo 5’de yer almaktadır. 
Tablo 5: Etkinliği Bozan Sapmaların Testleri 

Testler İstatistik Değeri P Değeri Boş Hipotez Karar 

Değişen Varyans Levene, Brown ve Forsythte W0=5,667 

W50=4,028 

W10=5,422 

0,000 H0=Değişen varyans yoktur. Red 

Otokorelasyon Durbin-Watson 0,714 0,000 H0=Otokorelasyon yoktur. Red 

Baltagi-Wu 0,904 0,000 Red 

Yatay Kesit 

Bağımlılığı 
Pesaran-CD 0,298 1,234 H0=Yatay kesit bağımlılığı yoktur. Kabul 

Friedman 16,465 0,870 Kabul 

Kurulan modelin çeşitli sapmalar içerip içermediğini test etmek amacıyla yapılan testlerin sonuçlarına Tablo’4’de 
yer verilmiştir. İlk olarak rassal modelin değişen varyans içerip içermediğini test etmek amacıyla geliştirilen Levene, 
Brown ve Forsythte testi gerçekleştirilmiş ve test sonucunda boş hipotez reddedilerek modelde değişen varyans 
olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. İkinci aşamada modelde otokorelasyon olup olmadığı Durbin-Watson ve Baltagi-Wu 

testleri ile sınanmıştır. Test sonucunda modelde otokorelasyon olduğu bulgusuna erişilmiştir. Son olarak ise modelde 
yatay kesit bağımlılığı olup olmadığı Pesaran ve Friedman testleri sınanmış, test sonucunda modelin yatay kesit 
bağımlılığı içermediği kabul edilmiştir. Arellano, Froot ve Rogers tarafından rassal modellerde değişen varyans ve 
otokorelasyon olması halinde dirençli standart tahmincisi geliştirilmiştir (Yerdelen Tatoğlu, 2020: 308). Bu 
kapsamda kamu borcunun gelir dağılımı üzerindeki etkisini inceleyebilmek için kurulan model, rassal etkiler 
modelinin yanı sıra Arellano, Froot ve Rogers dirençli standart tahmincileriyle tahmin edilmiştir. Tahmin sonuçlarına 
Tablo 6’da yer verilmiştir. 
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Tablo 6: Kamu Borcunun Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi: Tahmin Sonuçları 
Bağımlı Değişken: Gini 

N=25 T=16 Gözlem Sayısı 400 

Değişkenler 1 2 3 4 (RE) 5 (Arellano, Froot ve Rogers) 

C 54.451 54,568 44,24 37,94 39,94 

Ln (Kbdg) -2,289*** 

(-4,26) 

-3,061*** 

(-4,75) 

-1,676** 

(-2,11) 

-1,606** 

(-2,00) 

-1,606** 

(-2,42) 

Ln (Enf)  1,664** 

(2,13) 

0,726 

(0,86) 

2,095** 

(2,27) 

2,095** 

(1,52) 

İ0   0,077*** 

(2,85) 

0,136*** 

(4,28) 

0,136*** 

(2,31) 

KB    -0,020*** 

(5,66) 

-0,020*** 

(1,96) 

İstatiksel Anlamlılık Seviyeleri: *0.05<p<0.10 **0.01<p<0.05 ***<0.01. Parantez içi değerler z istatistiğini göstermektedir. 

Tablo 5’de panel veri analizinin sonuçları yer almaktadır. Tüm değişkenlerin yer aldığı 4. ve 5. modelin sonuçlarına 
göre tüm değişkenler anlamlı sonuç vermiştir. İlk olarak modele eklenen değişken kişi başına düşen gelirdir. Analiz 
sonuçlarına göre kişi başına düşen gelir ile Gini endeksi arasındaki katsayı işareti beklentilere uygun bir şekilde 
negatiftir ve %5 düzeyinde istatiksel olarak anlamlılığa sahiptir. Buna göre kişi başına düşen gelirde meydana 
gelecek %1 birimlik artış Gini endeksi üzerinde 1,60 kadar azalışa yol açmaktadır.  
Modelde ele alınan diğer değişken enflasyon değişkenidir. Panel veri tahmin sonuçlarına göre enflasyon ile Gini 
endeksi arasındaki katsayı işareti beklentilere uygun olarak pozitiftir ve %5 düzeyinde istatiksel anlamlılığa sahiptir. 
Buna göre enflasyonda meydana gelecek %1 birimlik artışlar Gini endeksinde 2,09 kadar artışa sebep olmaktadır.  

Gelir dağılımı üzerindeki etkisi incelemek amacıyla modele dahil edilen diğer bir değişken işsizlik oranıdır. İşsizlik 
oranı ile Gini endeksi arasındaki katsayı işareti beklentilere uygun bir şekilde pozitiftir ve %1 düzeyinde istatiksel 
anlamlılığa sahiptir. Bu kapsamda işsizlik oranındaki bir birimlik artışlar, Gini endeksi üzerinde de artışa yol 
açmakta ve Gini endeksi 0,13 kadar yükselmektedir. 
Panel veri analizinde ele alınan nihai değişken kamu borcu değişkenidir. Literatürde yapılan çalışmalar 
irdelendiğinde, kamu borcunun gelir dağılımı üzerinde bozucu bir etki meydana getirdiğine ilişkin yaygın bir bulgu 
olmasına karşılık, kamu borcunun gelir dağılımı üzerinde iyileştirici bir etkisi olduğu bulgusuna erişen çalışmalar da 
mevcuttur. Bu kapsamda bu çalışmada yapılan panel veri analiz sonuçları da kamu borcunun gelir dağılımının 
iyileşmesine yardımcı olduğu bulgusunu desteklemektedir. Yapılan tahmin sonuçlarına göre kamu borcu ile Gini 
endeksi arasındaki katsayı işareti negatif ve %1 düzeyinde istatiksel anlamlılığa sahiptir. Buna göre kamu borcundaki 
bir birimlik artışlar, Gini endeksinin 0,02 kadar azalmasına yardımcı olmaktadır. 

SONUÇ 

Çalışmada kamu borcunun gelir dağılımı üzerindeki etkisinin AB ülkeleri kapsamında incelenmesi amaçlanmış ve bu 
kapsamda panel veri analizi gerçekleştirilmiştir. Panel veri analizi kapsamında kurulan modelde ilk olarak kişi başına 
düşen gelir değişkeni ele alınmıştır. Gelir dağılımının iyileştirilmesinde, ekonomik büyüme ve bu kapsamda kişi 
başına düşen gelir miktarının artması oldukça önemli bir faktörü oluşturmaktadır. Bir ülkede ekonomik büyüme 
gerçekleştiğinde ve ekonomik büyümeden toplumda tüm kesim yararlanarak kişi başına düşen gelirde bir artış 
yaşandığında gelir dağılımı da olumlu yönde etkilenebilmektedir. Yapılan tahmin sonuçları da bu durumu 
desteklemektedir. Kişi başına düşen gelir arttıkça, Gini endeksinde düşüş yaşanmakta ve gelir dağılımının olumlu 
yönde etkilenmesine destek olunmaktadır. Elde edilen bu bulgu (Jalil 2012; Malinen 2012; Huang vd. 2012 ve Çelik 
& Erkişi 2022;) çalışmalarının sonuçları ile örtüşürken (Ding vd. 2012 ve Forbes 2000) çalışmalarının sonuçları ile 
örtüşmemektedir. Yapılan ampirik çalışmalarda elde edilen bulgularda farklılık olması, çalışmalarda dikkate alınan 
örneklemin veya zaman diliminin farklı olmasına bağlı olarak yorumlanabilir. 
Model kapsamında ele alınan bir diğer değişken enflasyondur. Enflasyon gelir dağılımı üzerinde etkili olan önemli 
bir faktörü oluşturmaktadır. Enflasyonun kişilerin satın alım güçlerini düşürdüğü ve bu durumdan toplumda farklı 
gelir kesimlerinin farklı şekillerde etkilendiği göz önüne alındığında, enflasyonun gelir dağılımını düşük gelirli 
gruplar aleyhine, yüksek gelirli gruplar lehine değiştirebilmektedir. Panel veri analizi sonuçları bu durumu 
destekleyen bir sonuç vermiştir. Tahmin sonuçlarına göre enflasyon arttıkça Gini endeksi artmakta ve gelir 
dağılımında bozucu bir etki meydana gelmektedir. Elde edilen bu bulgu (Law & Soon 2001; Li & Zou 2002; 

Thalassinos vd. 2012 ve Deyshappriya 2017) çalışmalarının sonuçları ile örtüşürken, (Monnin 2014 ve Çelik & 
Erkişi 2022) çalışmalarının sonuçlarından ayrışmaktadır. Benzer şekilde bu durum, çalışmalarda dikkate alınan 
örneklemin veya zaman diliminin farklı olmasına bağlı olarak yorumlanabilir. 

Kamu borcunun gelir dağılımı üzerindeki etkisini inceleyebilmek amacıyla kurulan modelde ele alınan diğer bir 
değişken işsizliktir. İşsizlik oranında artışlar yaşanması gelir dağılımının bozulması yönünde bir etki ortaya 
çıkarmaktadır. Yapılan panel veri analizi sonucundan bu durumu destekler bulgu elde edilmiştir. Buna göre işsizlik 
oranı ile Gini endeksi pozitif ilişki içerisindedir. İşsizlik oranı arttıkça Gini endeksi artmakta ve sonuç olarak gelir 
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dağılımında bozulma ortaya çıkmaktadır. Elde edilen bu bulgu (Nolan 1986; Björklund 1991; Mocan 1999 ve 
Cysene 2009) çalışmalarının sonuçları ile örtüşmektedir. 
Model kapsamında son olarak kamu borcunun gelir dağılımı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Yapılan panel veri 
analizi sonucunda kamu borcunun gelir dağılımını iyileştirdiği şeklinde bulgu elde edilmiştir. Buna göre kamu 
borcundaki artışlar Gini endeksi üzerinde düşüşe yol açmaktadır. Gini endeksindeki düşüşe bağlı olarak ise gelir 
dağılımında iyileşme ortaya çıkmaktadır. Bu bulgu, yapılan kamu borçlanması sonucunda sağlanan kaynakların gelir 
dağılımını iyileştirici yönde kullanıldığını ifade etmektedir. Literatürde kamu borçlanmasının gelir dağılımını negatif 
yönde etkilediğine ilişkin bir görüş hakimdir. Ancak yapılan ampirik çalışmaların bir kısmı (Akram 2013; Salti 2015; 
Salotti ve Trecroci, 2018 ve Obiero & Topuz, 2021 gibi) bu görüşü destekler iken bir kısmı (Akram 2016; Sezgenç 
2019 ve Tung 2020;) desteklememektedir. Bu kapsamda net bir şekilde kamu borçlanmasının gelir dağılımı üzerinde 
negatif bir etkiye neden olacağının ifade edilmesi doğru olmayacaktır. Dolayısıyla kamu borçlanması sonucunda elde 
edilen kaynakların, gelir dağılımını olumlu yönde etkileyecek alanlara yönlendirilerek; üretim, yatırım, istihdam, 
büyüme ve kalkınma odaklı kullanılması, başarılı borç politikası ve yönetimi izlenmesi gelir dağılımının olumlu 
yönde iyileşmesine katkı sağlayabilecektir. İç veya dış kaynaklardan sağlanan borçlanma gelirlerinin, özellikle 
nispeten gelişmişlik seviyesi düşük bölgelere yönlendirilmesi, bu bölgelerde başta eğitim ve sağlık olmak üzere 
kalkınmayı destekleyici yatırımlar için kullandırılması öncelikle bölgesel bazda sonrasında toplumsal bazda gelişime 
yardımcı olacaktır. Böylelikle borçlanmanın sosyal amacının gerçekleşmesine de katkı sağlanmış olacaktır. Bunun 
yanı sıra borç yönetim politikasında Maasctricht kriterlerine uyum sağlanmaya çalışılması, olağanüstü borç yönetim 
araçlarına mümkün olduğunca başvurulmamaya çalışılması ve böylece başarılı bir borç yönetim politikası izlenmesi, 
borçlanmanın meydana getireceği olası negatif etkilerinin azalmasına katkı sağlayacaktır. 

Bu çalışmada AB ülkeleri kapsamında kamu borcu değişkeni olarak analize elverişli olduğu için toplam devlet borcu 
verisi analizde kullanılmış ve çalışmanın sınırlılığını oluşturmuştur. Bundan sonraki çalışmalarda ise toplam borcun 
yanında iç ve dış borç ayrımı gözetilerek farklı borç türlerinin gelir dağılımı üzerindeki etkisi inceleyen modeller 

geliştirip ampirik sonuçlar sunulması önerilebilir. 
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GİRİŞ  
Modern sanatın gelişmesinde sanayi ve bilimsel alanlardaki gelişmeler, toplumsal ve siyasal alanlardaki değişimler 
etkili olmuştur. Özellikle 1770 sanayi devrimiyle birlikte kentlere göçler artmış, nüfus sayısı hızlı bir artış 
göstermiştir. 1789 Fransız devrimiyle yeni devlet yapılanması, kültürel bir etkiye ve aydınlanmaya neden olmuştur. 
Sanayileşme modernizm’i beraberinde getirerek kentlileşme, bireyselleşme, yabancılaşma, laikleşme ve metalaşma 
gibi kavramların ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Emek sömürüsü, işçi hakları, örgün eğitim kurumları ve köleliğin 
kaldırılması gibi radikal olaylar bu dönemde ortaya çıkmıştır. Modernizm geçmişe karşı tavır alan geleneklere, 
adetlere ve inançlara bağlı olmayan sosyal bir yapıdır. Temel dayanağı rasyonelizm’dir. Kentlileşmenin öne çıktığı 
aydınlanmacı ve ilerlemeci bir vizyonu taşımaktadır. Doğu toplumlarına göre modernizm, batılılaşmadır. Metaryalist 
bir dünya görüşü üzerinde yer almıştır. Üretim, yönetim, hukuk ve devletin akılcılaştırılması veya 
rasyonelleştirilmesi olarak da ifade edilmektedir (Görenek, 2020: 11; Kethüdaoğlu, 2022: 10; Batu & Tos, 2017: 
992-993-997). 

Aydınlanmanın alt yapısı rönesans ve reform hareketleridir, bilgini kaynağı ise akıldır. Bireyin eğitimini, geleneksel 
toplum ve aile dayatmasından, akılcı olmayan görüşten kurtararak ve bireyi örgütleyerek topluma kazandırma çabası 
olan bir fikirdir. 17. ve 18. Yüzyıllarda var olan totaliterliğe, kastçı feodal yapıya, baskıcı din’e (kiliseye) karşı duran 
burjuvazinin yönettiği bir özgürleşme hareketi olup, modernizme zemin hazırlamıştır (Batu & Tos, 2017: 996-997). 

Modernizmle birlikte görme ve algılama biçimleri değişmiş sosyal, politik, ekonomik dönüşümler iç içe geçmiş ve 
sanatın içeriğini değiştirmiştir. “Sanat, gerçekliğin (doğanın) dönüştürüldüğü, idealleştirildiği ve yeniden üretildiği 
bir alan olmaktan çıkıp kendi gerçekliğini kurmaya başlamıştır” (Öztürk, 2011: 8-9; Kavuran, 2003: 226). 

İnsan, araştırılmaya değer görülerek ancak 1850’li yıllardan sonra bilimsel araştırmalara konu olabilmiştir. Özellikle 
Freud, psikanaliz olarak isimlendirdiği ve çeşitli psikonevrozların tedavi edilmesinde kullandığı kuramı geliştirmiş 
ve felsefe, antropoloji, tarih ve sosyoloji gibi birçok alanda etkili olmuştur (Ayten, 2004: 171; Freud, 2021: 13; 

Çelikkan, 2017: 226). Katartik tekniği temel alan psikanaliz yöntemi, serbest konuşma tekniği vasıtasıyla bilinç 
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Modern Sanat, İmge ve Psikanaliz Bağlamında Gerçeklik Olgusu 

Reality in the Context of Modern Art, Image and Psychoanalysis 

ÖZET 

Modernizm aklın, tekniğin ve rasyonalitenin temelleri ile endüstriyel toplumun ilerlemesinin 
bir göstergesi olarak oluşmuştur. Aklın önderliğinde geleceğe yönelik bir tasarı olan 
modernizm, materyalist bir felsefeyi de ifade eder. Bu anlamda modern sanat gelenekten 

kopmayı gerektirmiş ve aklın geleceğe yönelik tasarısının yolunda klasiği, geleneği ve 
değişmez denilen katı kuralları yıkmaya cüret etmiştir. Modernist düşünce, akıl ile birlikte 
sistematik ve analitik bir kavrayış ile her şeye ilişkin bir düzen getirmeyi amaçlamış, fakat 
insanı maddi ve manevi varlığı ile birlikte kabul etmeyen bu tasarı özellikle sanat ve felsefe de 
arayış olarak akıl ötesini seçmiştir. Aklın ve bilincin bir ifadesi olarak gelişen modernizm bu 
noktada bir çelişkiye düşmüştür. 20. Yüzyılın özellikle ilk yarısını etkileyen 2 büyük dünya 
savaşı aklın diyalektiğinin sonunu getirmiş, pek çok sanatçı Freud’un açtığı yoldan bilinç 
dışının sınırlarına girmeğe çalışmıştır. İlerleme, gelişme, teknoloji gibi kavramlar ile birlikte 
modern toplumun bireyinde yabancılaşma, huzursuzluk, anlamsızlık, kaygı gibi kavramlar 
gerçekte, bireyin manevi bakımdan iflasının da göstergesidir.  
Anahtar Kelimeler: Psikanaliz, Modern Sanat, İmge, Gerçeklik, Modern Sanat Akımları 

ABSTRACT 

Modernism was formed as an indicator of the progress of industrial society with the 

foundations of reason, technique and rationality. Modernist thought aimed to bring an order to 

everything with a systematic and analytical understanding, but this project, which did not 

accept man with his material and spiritual existence, chose beyond reason as a search, 

especially in art and philosophy. Modernism, which developed as an expression of mind and 

consciousness, fell into a contradiction at this point. Two great world wars, which especially 

affected the first half of the 20th century, brought an end to the dialectic of the mind, and many 

artists tried to enter the borders of the unconscious through the path opened by Freud. 

Concepts such as progress, development and technology, as well as concepts such as 

alienation, restlessness, meaninglessness, and anxiety in the individual of modern society, are 

actually indicators of the spiritual bankruptcy of the individual. 

Keywords: Psychoanalysis, Modern Art, Image, Reality, Modern Art Movements 
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kapsamının genişletilmesi, bilinç altına itilmiş ruhsal yaşantıları bilince açılmasını böylece hastanın anımsama 

sürecindeki boşlukları ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır. Freud, psikanalizi yalnızca tedavi yöntemi olarak 
önermemiş, insanın ruhsal durumunun bir parçası, sanat, felsefe ve din konularında çeşitli sorulara cevap arayan bir 
bilim olarak görmüştür (Freud, 2021: 12; Ayten, 2004: 172; Aliçavuşoğlu, 2012: 4). 

Sanatçılar bilinçaltı ürünü olan rüyaları, mitolojileri ve dini konuları yapıtlarına kaynak veya konu olarak almışlardır. 
Dolayısıyla Freud’un bilinç dışı konusunda geliştirdiği kuramlar ve çözümlemeler en fazla sanatçıları etkilemiş, 
bilinç dışının insanın akıl ve mantığın haricinde kendi iradesinden bağımsız olarak kararlarını etkilediğini tespit 
edilmiştir. Psikanalitik düşünce görsel sanatlar alanında etkili olmuş, sembolistler, dışavurumcular ve 

gerçeküstücüler tarafından kullanılmıştır. Dolayısıyla psikanaliz, sanatçıların beslendiği, yapıtların üretilmesine 
başvurduğu ana kaynaklardan birisi olurken, kendi iç dünyalarını analiz ettikleri ve çıkarımlarını yapıtlarına 
yansıttıkları veya temellendirdikleri sanat düşüncesi olarak benimsenmiştir (Aliçavuşoğlu, 2012: 2).  

Psikanaliz’in amaçlarından birisi de sanat alanında yaratıcılık süreçlerini ve sanatsal ilham’ın dayandığı temelleri 
araştırmaktır. Psikanaliz bu temellerin açıklanmasında sanatçının kendisine, iç dünyasına ve iç dünyasının işleyişine 
odaklanmıştır. Freud, sanat yapıtının sanatçı yaşamıyla ilişkisi olduğunu ve istek bağlamında bir edinimi görünür 
kıldığını ifade ederken, yaratıcılık ve nevroz arasında bir benzerlik kurmuştur. Yaratıcılığı açıklarken yüceltmeyi 
kullanmış, sanatı yüceltilmiş bir eylem olarak göstermiştir. Sanat yapıtlarını yorumlama yoluyla sanatçıların yaratma 
psikolojilerini ve psiko-biyografilerini araştırmak amacıyla kullanarak bilinç dışının sanatsal yaratıcılık açısından 
önemini vurgulamıştır (Aliçavuşoğlu, 2012: 6-7). 

Bu çalışmada; literatür incelemesi sonucu modern sanatın ve psikanaliz çalışmalarının aynı dönemde ortaya çıktığı, 
psikanaliz’in dönemin ekonomi, siyasi ve teknolojik dönüşümleri etkisinde modern sanat için önemli bir sanat diline 
dönüştüğü görülmüş, modern sanat ve psikanaliz (bilinç altı) ilişkisi incelenmiştir. Çalışmada betimsel araştırma 
yöntem olarak kullanılmış, literatür taraması yapılarak, veriler nitel analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Çalışma 
Modern Sanat ve Gerçeklik Olgusu, Modern Sanat ve İmge, Modernist Düşüncenin İflası ve Psikanaliz başlıkları 
altında incelemiş, Modern sanat ve psikanaliz ilişkisi irdelenmiştir. 

Modern Sanat ve Gerçeklik Olgusu 

Hakimiyetini 1860-1960 yılları arasında sürdüren modern sanat, 1789 Fransız devrimi ve İngiliz Sanayi Devrimi 
(Endüstrileşme) ile kimlik kazanarak dönemin bilimsel, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri boyunca estetik bir dil 
kazanmıştır. Endüstrileşme ve paralelinde teknolojik gelişmeler nedeniyle teknik ön plana çıkarak değer kazanmış, 
salt duygu ile üretilen eserlerden uzaklaşılmıştır. Fotoğrafın icadı, sanatçıların görüntüleri kaydetme zorunluluğunu 
ortadan kaldırmıştır. Diğer bir değişle gerçekle olan bağını koparmıştır. Özgün yapıt, biricik olarak karşımıza 
çıkarken fotoğraf, yapıtın biricikliğini yok ederek anlamını değiştirmiştir. 20. Yüzyılda savaşların ortaya çıkmasıyla 
ekonomik, siyasi ve toplumsal çalkantılar yaşanmış, endüstrileşmenin ve bilim çalışmalarının hızlanmasına, sanat 
alanında birçok akımın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu akımlar kendinden önceki sanat akımına tepki olarak 
ortaya çıkarken, birbirlerini tavır ve anlatım olarak etkilemiş, sergiledikleri görüş, yaşamın güçlü zorluklarına karşı 
gösterdikleri duygusal tepkinin ifadesi olmuştur (Görenek, 2020: 11: Yılmaz, 2006: 18; Ersoy, 2002: 118; Berger, 
1995: 21; Can Göl & Güngör, 2021: 1022). 
Aydınlanmacı filozoflar tarafından formüle edilen modernizm, nesnel bilim, evrensel ahlak ve kendi iç mantığı 
çerçevesinde sanatın özerkliğini geliştirmeye yönelik çabaları kapsamaktadır. Modernizm, aklın ön plana alınması, 
hümanizm, geleneksel biçimin reddedilmesi, avangard tavrın merkezileşmesi ve buna bağlı olarak yenilik / 
yenileşme arzusu, entellektüel dönüşüm ve insan merkezli ideolojiyi ifade (temsil) etmektedir. Yeni sınıfların ortaya 
çıkmasına ve insan ilişkilerinin değişmesine ve dünya görüşlerinin çoğullaşmasına neden olmuştur. Endüstri devrimi 
kapitalizmin gelişmesine neden olmuş, modernizmin sebep olduğu sosyal yapı, topluma, bireye ve sanatçıya ağır 
yükler getirmiştir. Sanatçı kendi içsel dünyasına yüz çevirmiştir. Platon sanatı doğanın taklidi olarak tanımlamış, 
uzun zaman boyunca sanatta gerçeğin referansı doğa (dış dünya) olmuştur (Kavuran, 2003: 227; Kethüdaoğlu, 2022: 

9-10; Öztürk, 2011: 8; Şahin, 2016: 82). Modernizmle birlikte görme eylemi radikal bir değişime uğrayarak; 
“önceden dışardaki, bakılan nesnenin oluşturduğu kaynak, 1850’lerde bakanın deneyimine, onun gözlerinin 
kaydettiklerine devrolur. İnsanın gözlemlediği doğanın önceliğini kendi doğası alır. Böylece görüş öznelleşir. 
Görme, bakılanın / görülenin temsiline, taklidine (mimemis), hakikatine olan bağımlılığından kurtulur: Özerkleşir” 
(Artun, 2018: 43). Diğer bir değişle sanatçı ve görsel temsil arasındaki ilişki değişikliğe uğramış, sosyal, politik, 
teknolojik ve ekonomik etkenler bu ilişkiyi etkileyen veya dönüştüren unsurlar haline gelmiştir (Öztürk, 2011: 8-9). 

Her dönem sanat yaptının varlık nedeni farklılık göstermektedir. Sanatın değişmez değerleri olmadığı gibi kendine 
özgü gelişim yasasına sahiptir. Sanatın sonsuzluğu, çeşitliliği ve zenginliliği sürekli olarak sanatçıyı güdüleyen 
yaratıcı bir endişeye süreklemiştir. Bu nedenle modernizmle ortaya geleneksel optik biçim endişesinin yerini 
psikolojik biçime terk etmesi, ilkel sanatlara olan yönelim ve ruhbilim (psikanaliz) çalışmalarının aynı döneme denk 
gelmesi farklı sanat yaklaşımlarını beraberinde getirmiştir (Kavuran, 2003: 227). 
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Baudelaire romantizm’i duygu biçimi olarak tanımlamaktadır. Dolayısıyla modern sanat romantizm döneminde 
bilinç dışının keşfiyle, insanların içe yönelmeleriyle başlamıştır (Kuspit, 2006: 103). Modern çağda insan aklı tanrı 
iradesinin, bilim ise kutsal kitabın yerine koyulmuştur. Süregelen zamanda duygu aklın önüne geçmiştir. Sanat, sanat 

içindir felsefesi benimsenmiş, figüratif içerikten uzaklaşılmıştır. Sanat soyutlamacı bir yaklaşımla ele alınmıştır 
(Yılmaz, 2006: 16-17).  

Toplum ve sanatçı ilişkisi değişmiş, bu nedenle modern sanatta konu önemini yitirmiştir. Birey olarak sanatçı 
toplumuna yabancılaşmaya ve soyutlanmaya başlamıştır. Bireysel duyarlılık ön plana çıkarak sanatçıların iç 
dünyalarına yönelmelerine neden olmuş, aşk, tanrı, güzellik kavramları anlamını yitirmiştir. Endüstrileşmenin 
yarattığı iç huzurluk, ruhsal bunalımlar ve yansıması olarak sanatçının içsel psikolojik durumları sanatın 
şekillenmesinde (imge üretiminde) önemli rol oynamıştır (Ersoy, 2002: 11-122-115-119-123). Erken modernizmde 

(romantizm) bireyselliğin giderek ağır basması Kant’ın “yaratıcı deha” kavramını beslemiştir. “Kant’a göre sanat 
yapıtı bir dehanın yaratmasıydı. Dahaları da genel kurallara bağlamanın olağını yoktur. Tam tersine yaratma sanatçı 
için doğuştan bir şeydi” (Yılmaz, 2006: 17). Gauguin mümkün olduğunda doğa gerçeğinden uzaklaşmak istediğini 
belirmiştir. Van Gogh, optik görüntüye önem verilmemesi gerektiği ifade ederek, modern sanatın yansımalarını 
ortaya koymuşlardır (Turani, 2000: 628). 

Modernizmle birlikte sanat, taklitten (kopyacılıktan) kurtulmuş, yaratıcı, duyusal bir süreç içinde ele alınmasını 
sağlamış, doğa, din, devlet, zaman ve mekan kavramlarına bağlı olmaktan kurtulmuştur.  Sanatçının duyusal ve 
sezgisel yollarla ulaşmaya çalıştığı gerçek, duyguya göre değişken, dönüşken bir yapıdadır. Yapıtının realist 
olmasada bu durum onun gerçeği göremediği anlamını taşımamakta, sanatçı aslında dışsal görünmeyen içsel yapıyı, 
sübjektif gerçeği görmeye veya yakalamaya çalışmaktadır. Gerçeklik insanın yaşam ve anlayış (algı) yeteneği ile 
katılabileceği ilişkileri kapsamaktadır. Gerçekliğin bütünü özne ve nesne arasındaki ilişkileri tamamı belirlemekte, 
olay ve durumlar, düşler, sezgiler, heyecanlar ve hayaller söz konusu ilişkiye dahil olmaktadır (Turani, 2000: 633; 
Kavuran, 2003: 229; Önbayrak, 2008: 189). 
Modern sanatta, süslemci anlayış terkilederek içerikten çok biçime önem verilmiş soyuta indirgenmiştir. Yüzey, renk 
öne çıkmıştır. Estetik etki politik veya toplumsal anlamın önüne geçmiştir. Primitif sanatlara karşı ilgi duyulmuş, 
ilkel hayatın saflığı içinde öz’e varmak istenmiştir. Boyalı yüzeyler olduğu gibi doğal, saklanmadan gösterilmiştir. 
Yağlıboyanın, endüstrileşerek taşınabilir olması açık havada çalışma fırsatı vermiştir (Görenek, 2020: 14-11-12). 

“Biçimsel olarak modernizm; derinleşme, üslupçuluk, içe dönme, teknik gösteriş, içsel olarak kendinden kuşku 
duymaya yönelik bir hareket” olarak tanımlanmaktadır (Kethüdaoğlu, 2022: 10). Modernist çağda dış gerçeklikten 
soyutlanan sanatçı yalnızca düşünsel ve ruhsal iç gerçekliği ile yüzleşmekle kalmamış kendine özgü biçim ve üslup 
anlayışları ile dışavurumcu bir şekilde hareket etmiştir. Bu tutum zaman içersinde Empresyonizm, Ekspresyonizm, 
Kübizm, Fütürizm, Dadaizm ve Sürrealizm gibi birçok sanat akımına öncü olmuştur (Kethüdaoğlu, 2022: 10).  

Modernizm genel çerçevesine bakıldığında bu akımlardan Dadaizm, Sürrealizm ve Soyut Dışavurumculuk gibi üç 
sanat anlayışının öne çıktığı ve modernizmin gelişmesinde etkili olduğu görülmektedir (Sembol, 2012: 1). 
Dolayısıyla bu sanat akımlarının genel özelliklerinin anlaşılmasının gerçeklik, bilinçaltı ve modern sanatın yapısal 
bağlantılarının ortaya çıkarılmasında önemli olduğu düşünülmektedir. 
Dışavurumculuk (Ekspresyonizm) ve Fovizm renk ve biçim uygulamarıyla dikkat çekmiş, kübizm endüstrileşmeye 
tepki olarak biçimin bozulabileceği öne sürmüştür. Dışavurumcular, eserlerinde sadece iyi ve güzel şeylerin dışında, 
çirkinliği, hüznü, yoksulluğu yansıtmışlar, form ve biçimde deformasyonlara başvurmuşlardır. Bu nedenle modern 
sanat anlaşılmaz bulunmuş ve sanat öldüğü ifade edilerek eleştirilmiştir. Edvard Munch yaşamın yalnızca güzel 
yönlerini görmenin iki yüzlülük olacağını, Kandinsky ise dünyanın korkutucu halinden dolayı sanatın daha soyut’a 
evrildiği söyleyerek modernist sanat görüşlerini ifade etmişlerdir. Sürrealistler duyumsal ifadeyi, bilinçaltı 
kavramlaştırması yoluyla yapıtlara dönüştürmüşlerdir. Örneğin Dali, Yunan mitolojisini psikanalizle ilişkilendirmiş 
ve Narkissos efsanesine başvurmuştur. Endüstrileşme bireyde iç huzursuzlara neden olmuş, metaryalizm’in devamlı 
olarak yarattığı endişelere sanatçılar tepki göstererek, Kübist ve Empresyonist eserlerde form parçalanmıştır (Öztürk, 
2011: 9; Kethüdaoğlu, 2022: 13-14; Turani, 2000: 549-550). 

İlk modern sanat akımı izlenimcilik olarak ifade edilsede kökenleri romatizm’e kadar uzanmakta sanatçıları modern 
sanat içerisinde görülmektedir. Bunun nedeni “konularımı kendim seçerim, canımın istediği gibi resim çalışırım; 
benim için önemli olan gerçeği yansıtmak değil, yorumlamaktır; içgüdülerimle çalışırım; yapayalnız da kalsam 

doğru bildiğimden şaşmam” diyerek sanatsal idealleri ortaya koyan romantiklerdir (Yılmaz, 20006: 18). Dolayısıyla 
Romantiklerin de Modernist sanatçılar gibi duygulu ve içsel olanının peşinden koştukları, sanatçının filtresinden 
geçmiş gerçekliği insanileştirdikleri anlaşılmaktadır. Mekanikleşen toplum ve yaşam içerisinde eski kültürlere, 
büyüye, gizeme ve mitolojiye inançları sarsılmayan romantikler, sanatın egemen bilgi (akıl) rejimine hizmet 
etmesine karşı çıkmışlardır. Sanatı özerkleştirme çabaları sayesinde sanat saray, burjuva ve kilise himayesinden 

çıkmaya başlamıştır (Balkan, 2021: 97; Kayserilioğlu, 2017: 4-21-22).  
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Empresyonizmde vücut hacimleri ve bilimsel perspektif kaybolmaya başlarken, derinlik ortadan kalkmıştır. 
Tamamlayıcı zıt renkler yoğunlaştırılmış olarak kullanılmıştır. Gün içinde farklı ışık değerlerini yakalamaya çalışan 
monet (Antmen, 2010: 24) sanat hakkındaki düşüncesini “Resim ne denli düz yüzeyli bir boyamaya indirgenmişse o 
denli sanat olur” diyerek ifade etmiştir (Turani, 2000: 626-627). İzlenimciler kurallardan ve biçimden uzaklaşarak 
canlı, parlak renkler kullanarak (gün) ışığı başlı başına bir konu olarak almışlardır. Gölgelendirmeler yok olmuştur. 
Çalışmalarda renksel ve çizgiye dayanmayan perspektif algısı oluşturulmuştur. Dünyayı gördükleri (algılarıyla) ve 
duydukları gibi resmetmişler, kendi görüşleriyle (özne) nesne arasında bir bağ kurmuşlardır. Post-empresyonistler; 

Paul Cezanne görünen gerçekliği değil, resimsel gerçekliğe yönelik tavrıyla soyut resmin yolunu açan sanatçılardan 
biri olmuştur. Van Gogh renkleri doğa biçimlerini gerçekçi olarak yansıtmak veya derinlik yaratmak için değil, çizgi 
ve ifade öğesi olarak kullanmıştır. Rengin kendi başına ifade aracı olduğunu düşünen ve bunun altını özellikle çizen 
Van Gogh renkleri yoğun tabakalar şekilde kullanarak renkleri kabartmalara dönüştürmüş, rengi biçiminden 
kurtararak düzenleyici bir unsur olarak kullanmıştır (Antmen, 2010: 22-23-25; Turani, 2000: 543-627-628). 

Gauguin, doğa karşısında hür biçimde hareket ederek eserlerine basitleştirilmiş biçimler, ara tonlar olmayan düz, saf 
boya yüzeyleri, kuvvetli konturlar ve renksel soyutlamalar hakim olur. Dekoratif bir üslup geliştiren Gauguin için 
renk “bir ruh durumunun karşılığı idi” (Turani, 2000: 544-627). 

İzlenimcilerin biçimden yoksun ışık, renk arayışları ve fırça darbelerinin aksine kübizm çizgi ve biçim arayışlarına 
odaklanmıştır. Görmenin ve temsil etmenin yeni bir biçimi olarak perspektif kurallarının göz ardı edildiği bir sanat 
anlayışıdır. Doğayı kavramsal olarak ele alan kübistler resmi iki boyut olarak ele almış olsalarda eş zamanlı olarak 
farklı açılardan gösterme gayreti ile dördüncü boyut arayışı içinde olmuşlardır. Kübizmin temelleri 1907 yılında 
Avignonlu Kızlar isimli yapıtıyla Pablo Picasso tarafından atılmış, bu eser güzel ve çirkin arasındaki ayrımı yok 
ederek estetik güzelliğin geleneksel kalıplarını yıkmıştır. Birinci dünya savaşı sonrası Geometrik Soyutlamacı 
yaklaşım Kübizm’in temelleri üzerinde yükselmiştir. Kübizm’in öncü sanatçılarından birisi olan Georges Braque 

“Ressam biçim ve renkle düşünür” diyerek kübizm’i adeta özetlemiştir (Antmen, 2010: 45-46-47-51-53). 

Ekspresyonizm bir akımdan çok eğilim olarak görülmektedir. 20. Yüzyıl boyunca dışavurumculuk, soyut 
dışavurumculuk ve yeni dışavurumculuk gibi farklı grup hareketleriyle görülmüştür. Ekspresyonistler, kendine özgü 
biçim bozmaları, renkleri canlı, parlak ve simgesel kullanmaları, yüzeylerde boya dokuları oluşturmaları abartılı 
desen ve perspektif anlayışları ile ön plana çıkmaktadır. Bu anlayış konudan önce ifadenin yansıması, diğer bir 
değişle sanatçının ruh halinin yansıtılmasıdır.  “Ekspresyonizm, insani gerçekliğe rüyaları, hayal gücünü ve duygu 
durumlarını ekleyerek” zenginleştirmiştir (Antmen, 2010: 34; Balkan, 2021: 97). 
Otomatizm sanat alanında ruh bilimsel açıklamaları temel almakta ve bilinçaltının sanatsal bir dile dönüşümünde 
iradeden bağımsız bilinç dışı gerçekleşen, istemdışı, doğaçlama veya tesadüflere dayanan bir teknik veya anlatım 
dil’i olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer bir ifadeyle bilinçaltı yansımanın ortaya çıkardığı ve tecrübeye dayalı 
imgelerin sanatsal eyleme dönüşme sürecidir. Otomatizm “biyolojik mekanizma” teorisini belirtmek birlikte insan 
vücudunu bir makine olarak görmektedir. Sanat açısından “otomatik çizim” olarak anlam kazanan, herhangi bir 

hazırlık olmadan veya düşünceye dayanmadan, istemsiz, sponten olarak gerçekleşen figüratif ifadelerdir. Bu 
anlayışta bilinçaltında yer alan unsurların sanatsal bir ifadeye dönüştürülmesi yatmaktadır. Bu bağlamda Sürrealizm, 
ahlaki ve estetik bir kontrol dışında gerçekleşmesi ve ruhsal bir süreç içermesinden dolayı otomatizmin bir yansıması 
olarak görülmektedir. Otomatizm bilinçaltında yer alan ilkel sembolleri ortaya çıkarttığı ve primitif bir yönünün 
olduğu tespit edilmiştir. Bu metot sanatçısının yaklaşımını ikinci plana atmakta, bilinçaltının aktarılmasında sanatçıyı 
bir araç olarak görmektedir (Sembol, 2012: 1-2-3-6). 

İnformal sanat Amerikan Dışavurumculuğu’nun Avrupadaki temsilcisi olarak görünen, soyut dışavurumculuktan 
farklı olmayan ve taşizm (lekecilik) olarak da isimlendirilen “lirik” (çoskun) soyutculuktur. İkinci Dünya Savaşı 
sonrası ortaya çıkan bütün soyut sanat akımlarını kapsamaktadır. Ruhsal doğaçlama olarak informal sanat, sanatın 
biçimsel özelliklerinden tamamen arındırılması bilinç altı ve tinsel süreçlerin sanata yansıması olarak ortaya 
çıkmıştır. Yapıtın oluşumu, sanatçının mekanik eylemini aklın denetiminden uzaklaştırarak sağlanmaktadır. Farklı 
deneysel üretimlere olanak veren informal sanatta katı geometrik formlar reddedilmiştir. İçsel duyarlılık ön plana 
alınmakla birlikte, renk’e önem verilmekte, sponten olarak serpiştirilmiş lekeler, boya akıtmaları veya tüpten direk 
çıkan boya dokuları veya kazımaları esere kendine özellikler kazandırmaktadır. Kompozisyon tesadüfe dayanan 
ilişkilere bırakılmış, psikolojik yaklaşımına bağlanmıştır. Soyut Ekspresyonist’ler boya püskürtme, akıtma, lekeleme 
veya sponten sürme gibi benzer teknikleri kullanarak özgürlüğün en uç noktasını ve içselliklerini yapıtlarında 
yaşamışlardır. II. Dünya savaşının bıraktığı psikolojik etki sanatçıların farklı malzemelere yönelmelerine neden 
olmuştur. Çuval, yanık ahşaplar, yapıştırılmış farklı malzemeler kullanılarak savaşın etkileri duyumsatılmaya 
çalışılmıştır (Burunsuz, 2019: 546-547-548). 

I. Dünya savaşından sonra ortaya çıkan yıkım ve dehşete, aydınlanlanmanın dayattığı akla bir tepki olan dada, 
sanat’ın giderek çöküşünü ifade eder. Dadaizm sanatta akılcı değer ve yöntemlerin, mantığın dışlanması gerektiğini, 
aklın araçsallığına bağlı olarak değerleri niteliksizleştirdiğini ve özünden kapardığını savunmuştur. Dadacılar sanatta 
raslantısallığı benimsemişler, irrasyonal, alaycı teknikler kullanarak mantığı yok saymışlar, onlar için sanat 
protesto’ya, yıkıcı bir eyleme dönüşmüştür. Dadacılar, Kübist ve futurist akademilerin sanatı rafineri ederek yalnızca 
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biçim olarak ele almalarını eleştirmiştir. Dadacılara göre hayat ve sanat birleşmeli aradaki sınırlar kaldırılmalıdır. 
Dadacılar burjuva zevklerini yansıtan sanatı reddederek her türlü hazır malzeme ile kolajlar, asemblajlar ve 

kompozisyonlar ile raslantısal çalışmalara yönelmişlerdir (Dadacılar psikanaliz’i bireyleri, toplumu denetim altına 
alan mekanizma olarak görmüşler, bilinçaltının psikanaliz’in denetiminde çıkarılarak özgürleşmesi gerektiğini 
savunmuşlardır (Artun, 2011: 116-119; Kayserilioğlu, 2017: 56-57-58-60). 

Sürrealizm, psikiyatri alanındaki bilimsel çalışmalardan ilham alan (Sembol, 2012: 7) mitolojik, dini, gizemli konu 
ve sembolcü yaklaşımları nedeniyle Fantastik Realizm olarak isimlendirilen sanat akımıdır. Sürrealistler, bilindik 
nesneleri bilinçaltı süreçlerde sentezlerken, Fantastik Realistler yarattıkları hayali semboller ile farklı kültürlerin 
ortak bilinçaltındaki gizli anlamlardan esinlenip, bir araya getirerek genele yayılan ve çelişkili bir etki sağlamışlardır. 
Her iki sanat tavrı insan merkezli, düşsel temalardan beslenmiş olsada Sürrealistler eserlerinde bilincin kontrolünü 
göz ardı ederek saf bilinçaltını yansıtırken, Fantastik Realistlerin çalışmalarında belirli bir mantık yer almaktadır 
(Can Göl & Güngör, 2021: 1022). 

Modern Sanat ve İmge 

İmge taklit, kopya, öykünme anlamlarına gelmekle birlikte zamanla anlamı genişleyerek zihinde beliren bir resim, 
kavram, fikir veya izlenim olarak ifade edilmiştir. Diğer bir değişle imge bireyin duyusal algılamaları sonucu zihin’e 
yansıyan veya bilinçte beliren kavram, olay veya izlenimlerin dış dünyaya (resimsel, sözel vb.) herhangi bir şekilde 
aktarılmasıdır. Algılama biçimine (öznel duyumlarına) göre kişinin tarafından yeniden üretilmiş ve kaynağından 
kopmuş görüntüler veya anlamlandırmalardır. Dolayısıyla imgeler soyut veya somut çağrışımlara açıktır (Karabulut, 

2015: 3-4). “İmge, bedensel bir şeydir, dış bedenlerin sinirler ve duyular aracılığıyla kendi bedenimiz üstündeki 
eyleminin ürünüdür” (Sartre, 2021: 11). Kaynağından ve zamandan kopmuş ve saklanmış görünüm veya görünümler 
düzenidir (Berger, 1995: 10). 

İmgelerin bir tür temsil olduğunu söylenebilir. Temsil olarak imge açıklama, tanımlama, betimleme, suret, kavram, 
tasvir, zihinde oluşan simge, gösterme, görünür hale getirme ve ortaya koyma gibi anlamları da taşımaktadır. Platon 

ve Aristoteles temsil yerine “mimesis” yani “taklit” (doğanın taklit edilmesi) kavramını kullanmışlardır. Bu kullanım 
sanatın uzun zaman boyunca gerçek olarak doğayı referans almasından kaynaklanmış ancak modern sanatta nesnel 
gerçekliğin yerini öznel gerçeklik almıştır. Algılama öznelleşmiş, içsel dışavurum, bilinçaltı ve ruhsal yapının 
eserlere tesir ettiği bir dönem başlamıştır (Kethüdaoğlu, 2022: 12; Öztürk, 2011: 8). Geleneksel görme, 

izlenimcilikle sarsılmış, kübizm’le yerle bir olmuştur. Fotoğraf imgelerin başlıca kaynağı olarak yağlıboyanın yerine 
geçmiştir (Berger, 1995: 84).  

İmge sanatçının “bilinçaltından gelen duygu yoğunlaşmalarının bilinçte ortaya çıkmasıyla oluşur” ve birçok kavram 
veya nesne gibi bilinçaltında depolanmaktadır. Söz konusu durumlarda (uyaranlarda) ortaya çıkar (Karabulut, 2015: 

3-5). İnsan beynine gün içinde her saniye 11 milyon bit bilgi gelmektedir. Bilinç bu bilgilerin yalnızca 40 bit’ini 
algılamakta geri kalan bilgiyi bilinçaltına atmaktadır. Duygusal olarak kişiyi etkileyen bilgileri önem derecesine göre 
sınıflandırmakta önemsiz bilgiler ise geri plana atılmaktadır. Bilinç dışı bilincin hiç haberi olmayan arzular, öfkeler, 

korkular, kişinin kendisi veya dünya ile ilgili duygusal örüntüler barındırmaktadır. Bu örüntüler kişinin farkında 
olmadan davranışlarını ve kararlarını etkilemektedir (Açıkbeyin, 2022). Bu anlamda beyin aktiviteleri dahil olmak 
üzere bilinç dışının yapısı diğer bir değişle barındırdıkları kişiye özel olmaktadır (Açıkbeyin, 2022). Bu nedenle 
imgelerin kapsamı, özellikleri ve gösterge olarak işaret ettiklerinin anlaşılması oldukça güç ve kişiye göre 
değişkendir (Karabulut, 2015: 5). 

Düşünme eylemi zihinsel bir etkinlik olarak dış uyaranlar arasında kurduğu ilişki veya bağlantıdır, nesneleri görüş 
biçimimizi etkilemektedir. Düşünme imge, sözcük veya kavramlarla gerçekleşmekte malzemesi semboller 
olmaktadır. İmgelerin duygu ve algıların zihinsel süreçlerin (sentezlerin) bir sonucu olarak ortaya çıktığı kabul 
edilmektedir. Sanatçı duyumsamanın psikolojik etkileri altında imgelerini hayal gücü ile canlandırarak, düşünerek 
hissetmeye çalışmakta, değişen ve gelişen algısı nedeniyle imgelerini sıklıkla değişikliğe uğratmaktadır. İmgeleri 
yansıtma biçimi ise sanatçının kendisine özgü olmaktadır. İmgeyi algılamamız ve değerlendirmemiz algılama 
biçimimize bağlıdır, sanat yapıtında yer aldığında izleyicinin sanat konusundaki güzellik, gerçek, deha, uygarlık, 
biçim, toplumsal konum, beğeni gibi varsayımlarından (edinimlerinden) kurtulamaz. Sanat ilişkileri estetik imgelerle 
anlatmaya çalışırken, sanatçı formlar arasındaki ilişkilerin “güzeli” nasıl ortaya çıkarması gerektiğini tespit ederek, 
prensiplere bağlayarak bundan haz duymaktadır (Karabulut, 2015: 4; Kavuran, 2003: 234-228; Kara, 2011: 2-4; 

Berger, 1995: 8-10-11). 

Modernist Düşüncenin İflası 
Modernizm farklı dinamiklerin altında gelişerek, neden olduğu göçler sebebiyle yeni sosyal ve kültürel bir yapı 
oluşturmuş, kültürel çatışmaları beraberinde getirmiştir. Birey bu anlamda kimliksiz, kültürsüz, aidiyet duygusundan 
uzak kişilere dönüşmüştür. Akılcılık düşüncesinin yayılmasıyla birlikte nesnel akıl yerine öznel aklın benimsendiği, 
faydacı ve maddeci bir toplum anlayışı ortaya çıkmıştır. Akıl insan yaşamı için bir ilke, hiyerarşi veya sisteme 
dönüşmüştür. Rasyonel bir dünya yaratma amacı olan ancak başarılı olamayan akılcılık, mitoloji inancını sarsmış, 
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tarihi dokuları, eski kültürleri ve insanın manevi dünyasını yok etmiştir. Bireylerde anlamsızlık hissi yaratmış, kendi 
dünyasına yabancılaştırmıştır. Akıl ve gelenek arasındaki çatışma aydınlanmanın bütün otoritelere karşı duruşunu 
belirlemiş, akıl mutlaklaştırılarak, bilgi dolayısıyla güç aracı olmuştur. Akıl otoritenin, geleneğin, inancın ve 
kültürün önüne geçmiştir (Şahin, 2016: 78; Kayserilioğlu, 2017: 2-3-17-18; Çiğdem, 1997: 57). 
Modern dönemde insanın rasyonel olma istemi aydınlanmayı doğurmuştur. Aydınlanma, modernizm süreci 
kapsayan, insanın vesayet altında kalmadan kendi aklını kullanma cesareti gösterdiği bir evre olarak modernizmin 
kavramsal içeriğinin biçimlenmesinde ortaya çıkmış, belirli bir alana ait bilginin, diğer tüm alanlara 
uygulanabileceğini iddiasında bulunmuştur (Uyanık, 2006: 1; Çiğdem, 1997: 56). Diğer bir değişle aydınlanma aklı 
insanın yaşamı için mutlak bir temele oturtmakta, insanı bilgiyle aydınlatma amacında olan “Düşünce özgürlüğü, 
dini eleştiri, akıl ve bilimin değerine duyulan inancı temsil eden; hümanizm, deizm, akılcılık, ilerlemecilik, 

evrenselcilik gibi kavramlara sahip kültürel bir harekettir” (Kandinsky, 2022: 46). İnsan aklını merkeze alarak her 
şeyin akıl süzgecinde geçirilmesini ve eleştirilmesini temel alırken insan aklını sınırlayan her türlü otoriteye karşı 
çıkmaktadır (Şahin, 2016: 78). Akılcı yaklaşımlar nedeniyle din ve ahlak konularının temellerini sarsılmış, birey 
bakışlarını dış dünyadan iç dünyaya, kendi dünyasına çevirmiştir (Kandinsky, 2022: 46). 18. Yüzyılın sonlarında 
ahlak ve dini yok ettiği inancıyla aklın otoritesine karşı tepkiler doğmuştur. Ahlak ve din için makul sebepler 
bulunmasının gerektiği aksi halde inancın ve ahlakın reddi, aklın otoritesine tabi olma gerçeği tartışılmaya 
başlanmıştır (Çiğdem, 1997: 59).  

Descartes, doğru bilginin rasyonel ve objektif bir yöntemle elde edilebilir olduğunu ifade ederek, izlenimlerin, 
yorumların veya zihinsel (sezgisel) kavramların bilgi üretimi için yöntem olmadığını ileri sürmüştür. Pozitivist 

düşünce bilimsel sonuçları önemsemiş, bireyin inanışını, hayal dünyasını, kültürünü ve yaratıcılığı göz ardı etmiştir. 
Bireyin diğer bir değişle sanatçının kendi gerçeğinin yerine tartılabilen, ölçülebilen değerleri, sonuçları kabul ederek 
gerçeğin evrensel olduğu savunmuşlardır (Alikılıç, 2021: 41-43: Kandinsky, 2022: 41). 

Sanat eserinin yaratım süreci akıldışı ve psikodinamik bir süreç olarak değerlendirilirken, Aydınlanma, sanatın 
duyumsama (bilinç) süreçleri yerine akıl yoluyla elde edilebileceği düşüncesinin oluşmasına neden olmuştur. 
“Ruhsal sürecin ve deneyimin sanattan bağımsız bir iç geçerliliği vardır” (Kuspit,2006: 55). Bu sürecin ifadesi 
amacıyla kültürel referanslara bağlanarak meşrulaştırılmaya gerek olmadığı gibi bu referanslara bağlı olarak yanlış 
anlamların çıkarılmasına neden olabileceği ifade edilmektedir. Duchamp ve Newman duyusal deneyimin önemi 
olmadığını, söz konusu deneyimin ruhsal-yaratıcı temelden uzaklaştırdığı savunmaktadırlar (Kuspit,2006: 55). Bu 

görüşleri duyumsamanın aldatıcı ve yanıltıcı olduğu yönündeki eski düşünce yatmakta bu görüşün kökenleri Platon’a 
kadar uzanmaktadır. Platon, sanatı duyusal yanılsama alanına yerleştirmiştir. “Su dolu bardağın içine konan çubuk 
bükülmüş gibi görünür, ama biz aslında çubuğun bükülmediğini biliriz” (Kuspit,2006: 56). Dolayısıyla sanat 
yanılsama aracı, akıl vasıtası ile doğrusu görülebilen bir yalana benzemektedir (Kuspit,2006: 56). 

Aydınlanma felsefesi sanatın özerkliğini geliştirme çabası gösterirken, romantikler aydınlanmanın (aklın) ruhsuz, 
olduğunu ifade ederek aklın karşısına hayal gücünü, imgelemi koymuşlardır. Muhafazakârlar ise çok radikal 
bulmuşlardır. Modernizm, akılcılık ve endüstriyel toplum hayal gücünü katletmiş, (Şahin, 2016: 78; Artun, 2018: 
108-109). akıl ve duyu arasındaki ayrım modern sanatta farklı birçok sanat görüşünün (akımın) oluşmasına neden 
olmuştur. Birbirinden bağımsız olan bu görüşler son derece özgün yapıtların ortaya çıkmasını sağlamış, salt akıl ve 
salt duygusallıktan oluşan ve modern dönemde tezatlık yaratan bir sanatın ortaya çıkmasına neden olmuştur. 
Sanatçılar konu, biçim, renk gibi kavramları duygu, zeka ve soyutlama gibi kavramlar ile sentezleyerek araştırma 
sürecine girmişlerdir (Kuspit,2006: 56; Şahin, 2016: 80). Dadacılar önceden planlanmayan ve anlık, raslantısal 
çalışmalar yaparak sponten kompozisyonları insan bilincini aşan aklın seçimlerinin önüne geçtiğini dolayısıyla 
kavranamaz olduğu ifade etmişlerdir. Modern sanat gerçekliğin akılcı temsili yapmak yerine duyusal araçlara dayalı 
sanat anlayışları yaratmıştır (Kayserilioğlu, 2017: 59; Kuspit, 2006: 56). Akılcı sanat ve duyusal sanat arasındaki 
ayrım gitgide artarak ve birbirilerine kayıtsız kalmışlardır (Kuspit,2006: 58). Kuspit’e göre “Modern sanatın yaratıcı 
imgelem ve yaratıcı sezgiyle – imgelemi güçlü sezgide diyebiliriz-neredeyse hiçbir alakası kalmamıştır” 

(Kuspit,2006: 56). Halbuki “sanat akıldışı ve irrasyoneldir” (Artun, 2018: 109). Duchamp’a göre sanatçı ilkel 
duygularını yapıtına (malzemesine) transfer ederek bu duyguların yapıt aracılığı ile izleyiciye geçtiği, malzemeyi 
sanat haline getiren durumun yapıttaki duygusal emek olduğu ifade etmektedir (Kuspit, 2006: 31). 

Nietzsche insanlığın bilgiyle gerçeği yakalamadığını, sanatın gerçek’ten daha değerli olduğunu ve gerçeğin ancak 
yaratılabileceğini söylemiştir (Artun, 2018: 110). Diğer bir görüş ise sanatın dili kedine ve sanatçısına özgüdür. 
Ancak kendi diliyle ifade edilebilir. Bu ifade herhangi bir nedenden dolayı farklı etki ve müdahaleler altında 
bırakılarak etki edilemez, sonsuza uzanır. Yapıtın anlamı başka dile çevrilemez. Sanat, kurallarını, yöntemlerini ve 
yönetimini bireyin kendisinin belirlediği bir oyundur. Hayal, aşk veya masal gibi duyusaldır, hissedilir ve yaşanır. 
Aklın hüküm sürdüğü bir egemenliği altına giremez (Artun, 2018: 110-111-112). 

Aydınlanma süreci geleneksel olanın toplumun özgürlüklerini kısıtladığı ve birey oluşun önüne geçtiği savunusunu 
geliştirmesine rağmen, birey olarak sanatçının toplum (çoğunluğun) dışına itilmesine, içsel olanı yaşamasına ve 
toplumla uzlaşmaz bir bireye dönüşmesine, bireylerin tarihinden ve evrensel değerlerden kopmasına neden olmuştur. 
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Aydınlanma batı uygarlığının oluşumunda önemli bir etken olmuş ancak beraberinde ahlaki problemleri de 
beraberinde getirmiştir. Aydınlanma felsefesi pozitif bilimlerden güç almış ve beslenmiştir. Pozitivist felsefenin 

benimsediği ve bilgiye ulaşmada yöntem olarak gördüğü deneycilik aydınlanma sürecini etkilemiştir. Pozitivist 

düşüncenin, toplumsal eşitsizliği arttırdığı, bilimsel gelişmeler ışında yıkıcı savaşlara ve soykırımlara neden olduğu 
bununla beraber doğa kirliliği, açlık, yoksulluk gibi durumlara bu bağlamda mutsuzluk ve huzursuzluğa neden 
olduğu görülmüştür (Uyanık, 2006: 42-43; Alikılıç, 2021: 55). 

Psikanaliz 

Temelleri Sigmund Freud tarafından atılan Psikanaliz kuramı, bireyin ruhsal durumu ile ilintili olan bilinç dışının 
ortaya çıkarılması dayanan bir teknik ve tedavi yöntemidir.  Bilinç dışı çeşitli arzu, duygu ve düşüncelerin, 

baskılanarak bilinç altına itilmesini kapsayan, zihinsel mekanizmaları içeren bir sistem olarak görülmektedir. İnsan 
bilincinin yönlendirilmesinde veya biçimlenmesinde önemli bir etkendir. Bilinç dışı, bireyin acı duyduğu veya 
toplum tarafından onaylanmayan (ahlaksızlık, ayıp, geleğene aykırı vb) durumları içermesinden dolayı bastırılan, 
bilinç altına itilen duygu ve düşünleri içermektedir. Bu duygu ve düşünceler çeşitli nevrozlara ve insanın yaşamdan 
ve toplumdan uzaklaşmasına veya gerçeklik algısını yitirmesine neden olmaktadır (Esenrodoplu, 2005: 10; Misman, 

2022: 10-11). 

Freud özellikle rüyaların bilinçaltında gizlenen olay ve durumların bilince çıkartılması diğer bir değişle bilinç 
düzeyindeki anlatımı olduğunu ifade etmektedir. Bilinç dışı üzerindeki sansür mekanizması rüya sürecinde pasifize 
olarak bilinç düzeyine çıkmakta, bilinç dışında yer alan düşünce ve duygular rüya sürecinde imgeler olarak 
oluşmaktadır. Freud ilk incelemelerini hipnoz altındaki hastalarına çeşitli sorular yönelterek yapmıştır. Hastalar 
kendilerine yöneltilen sorulara herhangi bir korku veya baskı duymadan cevaplayarak bilinçaltında yatan duygusal 
çatışmalar ve ruhsal durumların açığa çıkması sağlanmıştır. Söz konusu bu yöntem “katarsis” (boşalım) olarak 
isimlendirilmiş histerik semptomlar ile unutulmuş travmatik olaylar arasında bir ilişkinin olduğunu saptamıştır. 
Bireyin davranış kalıplarının oluşmasında veya biçimlenmesinde çocukluk dönemi son derece etkilidir. Bu nedenle 
psikanaliz bireye ait geçmişin keşfedilmesi önemli bir yöntem olarak görülmektedir (Misman, 2022: 10; 

Esenrodoplu, 2005: 11; Ayten, 2004: 173).  

Sanat yapıtının gelişmesi bilinç altında gerçekleşen yaratıcı bir sürecin öğeleri ile ilişkilidir. Sanatçıda oluşan 
duyumsamalar çeşitli zihinsel reaksiyonlarla birlikte bilincin uyanmasına sebep olmaktadır. Bilinç düşünme yoluyla 
yoğunlaşmakta ve daha önce bilinç altına atılmış, itilmiş durumların bilinç düzeyine çıkmasını sağlamaktadır. Sanat 
için yaratıcı bir kaynağa dönüşmektedir. Bu dönüşümler imgeler, semboller olarak yansırken bazı zamanlarda 
farkındalığa geçiş yaparak sağlanmaktadır. Freud, sanat yapıtlarının sanatçıların kişilik özelliklerini ortaya koyduğu 
ve sanatçının çocukluk yaşamının yapıtlarını etkilediği görüşünü benimsemiştir. Örneğin Leonardo Vinci’nin 
Meryem, çocuk isa ve Azize Anna yapıtında yer alan iki anne imgesinin, Vincinin iki anne tarafından (öz ve üvey) 
büyütülmesine dolayısıyla çocukluk dönemiyle ilişkilendirilmiştir (Klee, 2020: 9; Misman, 2022: 18-19; 

Aliçavuşoğlu, 2012: 8). Freud’a göre motivasyonlar duygusal kuvvetlerdir, kişilik içgüdüsel, itici ve kararlı 
dinamiklere sahiptir. Freud, dinamiklerin bazı durumlarda tatmin edilmek istendiğini, davranış ve duyumların bilinç 
dışı motivasyonlar tarafından belirlenebileceğini, davranışın görünen yüzeysel anlamının yanında bilinç dışı etkisi 
altında gelişen derin bir anlama sahip olduğunu ifade etmiştir (Ayten, 2004: 172-173). Öznel anlam ve yapıtı 
yorumlamanın değişkenliğini vurgulamıştır (Çelikkan, 2017: 226). 
Bilinç dışı, rüyaların dilini konuşur, sıradan veya doğru olan değil yaratıcı olandır, sanatın canlılığını korur. Sonsuza 
yönelmek isteyen modern sanatçı için ilham kaynağıdır. Duygusal kazanımlardır ve doğa üstüdür çünkü doğa ile 
çelişmektedir (Kuspit, 2006: 103-104). “Gauguin’e göre: Resim yaparken hayalden boyamak daha iyidir. Böylece 
yapıt, sanatçıya ait olacaktır. Onun duygularının, onun zekasının ve onun ruhunun yaratması ortaya çıkacaktır” 

(Ersoy, 2002: 115). Nietzsche, sanatın amacının kendi kendini gerçekleştirmek olması gerektiğini ve yaşamı bizzat 
sanatın ürettiğini iddia etmiş, sanatçı bilincinin dramına yaptığı vurgu modernizmin gelişiminde pek çok açıdan etkili 
olmuştur (Kethüdaoğlu, 2022: 11). Klee, sanat yapıtının yaratımı, biçimin çarpıtılmasına eşlik etmek zorunda olduğu 
ifade etmektedir. Dolayısıyla konu sanatçısının tinsel süreçlerinden geçer, rafine olur ve gerçeğin ötesine geçerek 
yeniden doğar, yapıtta var olur (Klee, 2020:19) 

SONUÇ 

Modernizm endüstrileşme, bilim, teknoloji, felsefe gibi alanlarda çok önemli gelişmelerin olduğu buna bağlı olarak 
toplumsal kırılmaların yaşandığı bir dönem olarak dikkat çekmektedir. Modernizm, sanatçıların hamilerinden 
kopmasına neden olmuş ve dine olan bağlılığı ortadan kaldırmış ve yalnızlığa itmiştir. Bu gelişmelerin bir yansıması 
bireylerin içsel dünyalarına yönelmelerine neden olduğu ve birçok sanat akımının ortaya çıkmasında etkili olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu sanat akımlarını benzerlik göstermekle birlikte, üslub’un öne çıktığı, bireysel tavrın 
umursamazlığı, renk ve biçim özelliklerinin giderek özgünleştiği ve soyutlamacı yaklaşıma doğru evrildiği 
görülmektedir. Soyutlamacı ve yaratıcı edinimin bilinç altı ile (psikanaliz) ilişkilendirildiği, bilinç altının sanat 
yaratımında bir yönteme dönüştüğü anlaşılmaktadır.  



Academic Social Resources Journal                                                                               Open Access Refereed & Indexed & Journal 
 

2032                           ASR journal  Year 2023, Vol:8, Issue:45 (JANUARY)                          

Endüstrileşme, bilim, teknoloji, üretim yöntemleri, globalleşme (pazar) kavramları aydınlanma (bilgi) ile yeni bir 
bakış açısı kazanmış ve gelişim göstermiştir. Ancak sanatın belirli bir akıl veya mantık çerçevesinde ele alınmasının 
mümkün olamayacağı anlaşılmakta, sanatın/sanatçının din, doğa ve gerçekle olan ilişkisinin zayıflaması nedeniyle 
sanatçıların içsel duygu ve gündelik konulara yöneldikleri ve sanatın anlatısal olmaktan çok tepkisel bir araç haline 
geldiği görülmektedir. Dolayısıyla sanatın akılcı, pozitivist, materyalist veya mekanik bir üretim veya yaratım 
olamayacağı içsel bir anlayışla ortaya çıkabileceği anlaşılmaktadır.  
İçsel dönüşüm ve bilinç altı sanatın gerçeklik bağını koparan en önemli nedenler birisi olarak görülmektedir. Bilinç 
altı imge yaratımında sonsuz bir çeşitlenme sağlamakta ve sanatçının kendi gerçeğine dönüşmektedir. Sanatçı için 
yapıt bilinç altının sağaltımıdır. Yapıt bilinç altı ve düşsel olanın reaksiyonudur. 
Sanatçı ve alımlayıcıyı farklı boyutlara, yorumlamalara taşımaktadır. Sanat yapıtına esnek, dönüşen, gelişen bir 
anlatım dil’i sağlanmış, yaratıcılığın sınırları zorlanmıştır. Yapıtlarda farklı kültürlere ait imgelerin veya çeşitli hazır 
nesnelerin kullanılması kavramsal sanatın habercisi olmuştur. 
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GİRİŞ  
Toplumda, insan davranışlarına yön veren ve sosyal yaşamı düzenleyen görgü, ahlak, din ve hukuki kaideler 
bulunmaktadır.  Ancak; bu kaideler "siyasal yozlaşma" vasıtasıyla değişikliğe uğramıştır. Siyasal yozlaşma, 
kapsayıcı bir açıklamayla, cemiyette oluşan bir kirliliktir. Eğitim yönetiminin verimli olması okul yönetimlerinin 
temiz olmasına bağlıdır. Okul yöneticileri, bir okulun gelişmesinde ve ilerlemesinde kilit konumdadır. Yöneticilerin 
her davranışı okulda yürütülmekte olan eğitim ve öğretim faaliyetlerini, öğretmenlerin çalışmalarını olumlu veya 
olumsuz yönde etkilemektedir ( Keskin, 2018). Okul yöneticilerinin sahip olması gereken etik birkaç değer saymak 

gerekirse bunlar; dürüstlük, tarafsızlık ve adil olma olarak sıralanabilir. Bununla birlikte yöneticiler, öğretmenlerle 
iletişimlerinde ve uygulamalarında kurumsal güveni sağlamalıdır ve öğretmenler arasında kayırmacılık algısı 
yaratacak davranışlardan kaçınmalıdır. Eğer öğretmenlerde, okul yöneticilerinin kayırmacılık yaptığına dair bir algı 
oluşursa bunun motivasyonlarına ve buna bağlı olarak eğitim-öğretim faaliyetlerinde bir etki yaratacağı 
düşünülmektedir. Kayırmacılık toplumsal yönetimlerin olduğu her yerde karşımıza çıkabilen, meşruluğu kabul edilen 
varlığı benimsenen bir husustur. Aynı zamanda kayırmacılık, bir kişinin veya grubun menfaat sağlamasına dair 
yapılan adaletten ve haktan ayrılma isteği olarak tanımlanmaktadır (Erdem, 2010: 1). Okul yönetiminde 
kayırmacılık; okul yöneticilerinin, okul iş ve muamelelerinde bireysel çıkarları doğrultusunda ahlaki olmayan bir 
durumda adaletten ve haktan saparak, her türlü arkadaşlık, (hemşeri, asker, mahalle, okul, vb.) her tür 
yakınlık/akrabalık (meslek, ırk, yeğen, amca, kirve, dayı, aşiret vb.) ve her çeşit benzerlik (sendika, din, parti, 
memleket, cinsiyet, mahalle, vb.) gibi ruhani tesir argümanlarının kullanılması suretiyle kişilerin liyakatlarına 
(yeterliliklerine) bakılmaksızın sadece yönetimin kendisine yakın, benzer veya aynı olan şahısları himaye etme, 
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Okul Yönetiminde Kayırmacı  Davranışların Okulöncesi 
Öğretmenlerin Motivasyonları Üzerindeki Etkisi (Diyarbakır İli 
Örneği) 
Examining The School Administrators' Favoritsm Behaviour Levels and Preschool 

Teachers’ Motivation 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin algılarına göre okul yönetiminde 
kayırmacılık davranışları ile okul öncesi öğretmenlerin motivasyon düzeyleri arasındaki 
ilişkiyi tespit etmektir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli benimsenmiştir. Araştırmanın 
evrenini 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılında Diyarbakır ili merkez ilçelerinde seçilen 352 
okulda görev yapan 730 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Örneklemi ise basit seçkisiz 
örnekleme yöntemi ile ulaşılan 400 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı 
olarak , “Kayırmacılık Ölçeği” ve “Öğretmen Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin 
analizinde SPSS paket program kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; okul yöneticilerinin 
kayırmacılık davranışlarının düzeyleri “Bazen/Nadiren” dir. Öğretmenlerin motivasyon 
düzeyleri ise “çoğu zaman/yüksek ” bulunmuştur. Genel olarak okul yöneticilerinin 
kayırmacılık davranışları ile öğretmenlerin motivasyon düzeyleri arasında negatif yönde ve 
yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Buna ilaveten kayırmacılığın 
öğretmen motivasyonu üzerinde olumsuz yönde ve anlamlı etkisinin olduğu bulgusuna 
ulaşılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Kayırmacılık, Okul Yöneticisi, Okulöncesi Öğretmeni, Motivasyon 

ABSTRACT 

In this study, it has been aimed to examine the effect of perceived favoritism towards school 

administrators on the motivation of preschool teachers. Relational screening model has been 

adopted in the study. The population of the research is 730 pre-school teachers working in 

schools located in the central districts of Diyarbakır in 2019 and 2020 education year; The 
sample consists of 400 teachers reached by simple random sampling method. In the research, 

"Personal Information Form", "Nepotism Scale" and "Teacher Motivation Scale" have been 

used as data collection tools. In the analysis of the data, it has been analyzed using the SPSS 

package program. As a result of the regression analysis, it has been found that favoritism had a 

negative and significant effect on teacher motivation. Depending on the results, some 

suggestions have been presented. According to the results of the research, it has been found 

that favoritism has had a negative and significant effect on teacher motivation. 

Keywords: Favoritism Behaviour, Motivation, School Administrator, Preschool Teacher 
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koruma, destekleme, kollama gibi davranış ve tavırlar olarak tanımlanabilir.  Okul yöneticileri tarafından sergilenen 
kayırmacı tavırlar, öğretmenleri mesleki ve bireysel manada olumsuz etkiler, öğretmenin uğraş motivasyonun 
kırılmasına ve itimat duygularının zedelenmesine sebep olduğundan okul iklimi açısından verimliliği düşürür 
(Aydoğan,2009). Motivasyon, okulun ideallerine erişmesi için kişinin çaba ve istekleriyle eyleme geçmesi olarak 
açıklanmaktadır (Ugar, 2019: 27). Öğretmenlerin motivasyonuna yönelik olarak yapılan alan taramasında; okul 
çevresi, ödül, meslek sevgisi, idareci tavırları, öğrenci davranışları, çevresel şartlar, fiziksel koşullar, ücret gibi 
birçok öğeye rastlanmaktadır. Ancak bunların birincil sırasında; okul yöneticilerinin tutum ve davranışları 
gelmektedir. Bu sebeple okul yöneticileri tarafından desteklenen ve sağlanan öğretmen motivasyonu epey önemlidir. 
Bu bağlamda okul içinde adil ve ahlaki olmayan kayırmacı davranış ve tutumlar eşitsizliğe, bu durum öğretmen 
motivasyonun düşmesine neden olacaktır. Tatbiklerinde liyakat, eşitlik, adalet, şeffaflık ve hak gibi unsurlara yer 
veren okul yöneticileri ekseriyetle takdir edilmektedir. Bu durum öğretmenlerin motivasyonunu artırarak daha etkili 
ve verimli olmalarını sağlamaktadır (Meriç ve Erdem, 2013: 468). Ulaşılan bu sonuç, okul yönetiminin ve 
yöneticisinin önemini ortaya koymaktadır. Adil ve güven veren yönetim yaklaşımıyla ortaya çıkan yöneticiler 
günümüzde oldukça önem kazanmıştır. Eğitim kurumlarının başarılı olmalarında okul yöneticilerinin adil, güven 
veren yöneticilikleri önemlidir. Kayırmacılığın yüksek olduğu kurumlarda kesinlikle öğretmen motivasyonu 
düşmektedir. Kayırmacılığın olmadığı kurumlarda ise öğretmen motivasyonu yüksek olup güdülenmesi muvaffakiyet 
getirmektedir. Başarı durumu her okul müdürünün önceliğidir. Başarılı ve başarısız eğitim kurumları arasındaki fark, 
kurumlardaki yöneticilerin kalitesinden kaynaklanmaktadır (Argon, 2016:245).  
Okul yöneticileri, bir okulun gelişmesinde ve ilerlemesinde kilit konumdadır. Yöneticilerin her davranışı okulda 
yürütülmekte olan eğitim ve öğretim faaliyetlerini, öğretmenlerin çalışmalarını olumlu veya olumsuz yönde 
etkilemektedir( Keskin, 2018). Okul yöneticilerinin sahip olması gereken etik birkaç değer saymak gerekirse bunlar; 
dürüstlük, tarafsızlık ve adil olma olarak sıralanabilir. Bununla birlikte yöneticiler, öğretmenlerle iletişimlerinde ve 
uygulamalarında kurumsal güveni sağlamalıdır ve öğretmenler arasında kayırmacılık algısı yaratacak davranışlardan 
kaçınmalıdır. Eğer öğretmenlerde, okul yöneticilerinin kayırmacılık yaptığına dair bir algı oluşursa bunun 
motivasyonlarına ve buna bağlı olarak eğitim-öğretim faaliyetlerinde bir etki yaratacağı düşünülmektedir.  

Kayırmacılık toplumsal yönetimlerin olduğu her yerde karşımıza çıkabilen, meşruluğu kabul edilen varlığı 
benimsenen bir husustur. Aynı zamanda kayırmacılık, bir kişinin veya grubun menfaat sağlamasına dair yapılan 
adaletten ve haktan ayrılma isteği olarak tanımlanmaktadır (Erdem, 2010: 1). Okul yönetiminde kayırmacılık; okul 
yöneticilerinin, okul iş ve muamelelerinde bireysel çıkarları doğrultusunda ahlaki olmayan bir durumda adaletten ve 
haktan saparak, her türlü arkadaşlık, (hemşeri, asker, mahalle, okul, vb.) her tür yakınlık/akrabalık (meslek, ırk, 
yeğen, amca, kirve, dayı, aşiret vb.) ve her çeşit benzerlik (sendika, din, parti, memleket, cinsiyet, mahalle, vb.) gibi 
ruhani tesir argümanlarının kullanılması suretiyle kişilerin liyakatlarına (yeterliliklerine) bakılmaksızın sadece 
yönetimin kendisine yakın, benzer veya aynı olan şahısları himaye etme, koruma, destekleme, kollama gibi davranış 
ve tavırlar olarak tanımlanabilir.  Okul yöneticileri tarafından sergilenen kayırmacı tavırlar, öğretmenleri mesleki ve 

bireysel manada olumsuz etkiler, öğretmenin uğraş motivasyonun kırılmasına ve itimat duygularının zedelenmesine 
sebep olduğundan okul iklimi açısından verimliliği düşürür (Aydoğan, 2009).  
Motivasyon, okulun ideallerine erişmesi için kişinin çaba ve istekleriyle eyleme geçmesi olarak açıklanmaktadır 
(Ugar, 2019: 27). Öğretmenlerin motivasyonuna yönelik olarak yapılan alan taramasında; okul çevresi, ödül, meslek 
sevgisi, idareci tavırları, öğrenci davranışları, çevresel şartlar, fiziksel koşullar, ücret gibi birçok öğeye 
rastlanmaktadır. Ancak bunların birincil sırasında; okul yöneticilerinin tutum ve davranışları gelmektedir. Bu sebeple 
okul yöneticileri tarafından desteklenen ve sağlanan öğretmen motivasyonu epey önemlidir. Bu bağlamda okul 
içinde adil ve ahlaki olmayan kayırmacı davranış ve tutumlar eşitsizliğe, bu durum öğretmen motivasyonun 
düşmesine neden olacaktır. Tatbiklerinde liyakat, eşitlik, adalet, şeffaflık ve hak gibi unsurlara yer veren okul 
yöneticileri ekseriyetle takdir edilmektedir.  Bu durum öğretmenlerin motivasyonunu artırarak daha etkili ve verimli 
olmalarını sağlamaktadır (Meriç ve Erdem, 2013: 468). Bu araştırmanın temel amacı öğretmen algılarına göre 
Diyarbakır merkez ilçelerinde yer alan kamu ilkokul, ortaokul, lise ve bağımsız anaokullarında görev yapan okul 
yöneticilerinin kayırmacı davranışları ile okulöncesi öğretmenlerinin motivasyonu arasındaki ilişkiyi ortaya 
koymaktır. 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 
Bu araştırma, betimsel bir çalışma olup ilişkisel tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Tarama modeli geçmişte ya da 
halen var olan bir durumu olduğu gibi betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Genel bir kanıya ulaşmak 
adına, evrenin tamamına ya da evrenden alınacak bir örneklem grubu üzerinde yapılan tarama çalışmasıdır. İlişkisel 
tarama modeli ise iki veya daha fazla sayıdaki değişken arasındaki ilişkileri saptamak amacıyla yapılan araştırmadır 
(Karasar, 2009). Eğitim alanında yapılan araştırmalarda kullanılan en yaygın yöntem betimsel tarama çalışmasıdır. 
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Araştırmanın Evren ve Örneklemi 
Bu araştırmanın evrenini, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Diyarbakır ili merkez ilçelerinde (Bağlar, Sur, 
Kayapınar, Yenişehir) kamu ilkokul, ortaokul, lise ve bağımsız anaokullarında görev yapan okul öncesi öğretmenleri 
oluşturmaktadır. Araştırma için gerekli veriler değerlendiricilere Google Formlar üzerinden online olarak 
(https://docs.google.com/forms/d/1XqauQjQnqv2oab7cxiwESqxfFeliSIeLCHVn0jo1bRo/edit) adresinden 

toplanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılında Diyarbakır ili merkez ilçelerinde 
(Bağlar, Kayapınar, Sur, Yenişehir) kamu ilkokul, ortaokul, lise ve bağımsız anaokullarında görev yapan 730 okul 
öncesi öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi bu araştırmada belirlenen 352 okulda görev yapan basit 
tesadüfi (seçkisiz) örnekleme yöntemiyle seçilen 400 öğretmen oluşturmaktadır. Bu doğrultuda yapılan bu 

araştırmanın örneklemini gönüllülük esasına dayalı olmak koşuluyla 400 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. 

 Verilerin Toplanması ve Analizi 
Araştırmada kullanılan ölçekler için, kullanılmadan önce Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gerekli izinler 
alınmıştır. Uygulama izni verilen mühürlü ölçekler, pandemiden dolayı google form üzerinden oluşturularak 
kullanılmıştır. Diyarbakır merkez ilçelerindeki örneklem grubunda bulunan ilkokul, ortaokul, lise ve bağımsız 
anaokullarına elektronik ortamda gönderilmiştir. Bu okullarda görev yapan öğretmenlere araştırmacı tarafından 
gerekli bilgilendirme yapıldıktan sonra ölçekler uygulanmıştır. Daha çok öğretmene ulaşmak için okul 
yöneticilerinden yardım alınmıştır. Gönüllülük esasına göre ölçeklerin uygulanması gerçekleştirilmiştir. Toplamda 
403 öğretmen araştırmaya katılmış fakat 3 ölçekte eksik bilgiler olması veya özensiz doldurulduğundan dolayı 
değerlendirmeye alınmamış ve 400 veri analize değer bulunmuştur. Araştırmada yer alan örneklem grubuna ilişkin 
kişisel bilgiler, aşağıdaki Tablo 1’de sunulmuştur. 
Tablo 1: Araştırmanın Örneklem Grubuna İlişkin Kişisel Bilgiler 

Değişken Kategori Frekans (f) Yüzde (%) 

Cinsiyet 
Erkek 73 18,25 

Kadın 327 81,75 

Yaş 

21-32 186 46,5 

33-40 164 41 

41 yaş ve üzeri 50 12,5 

 

Üyesi olduğunuz sendika 

Eğitim-Bir Sen 127 31,75 

Eğitim Sen 56 14 

Türk Eğitim Sen 23 5,75 

Üye Değilim 194 48,50 

Meslek Kıdeminiz 

1-5 yıl 130 32,5 

6-10 yıl 142 35,5 

11-15 yıl 82 20,5 

16 ve daha fazla yıl 46 11,5 

Okuldaki Çalışma Süreniz 

1-3 yıl 240 60 

4-6 yıl 104 26 

7 yıl ve üzeri 56 14 

Müdürünüzün Cinsiyeti Bay 291 72,75 

Bayan 109 27,25 

Aynı yönetici ile çalışma 
süresi 

1-4 yıl 346 86,5 

5 yıl üzeri 54 13,5 

Çalıştığınız Anaokulunun 
Bulunduğu Okul Türü 

İlkokul 115 28,75 

Ortaokul 33 8,25 

Lise 16 4 

Bağımsız Anaokulu 236 59 

Veri Toplama Araçları 
Araştırmada veri toplama aracı olarak , “Kişisel Bilgi Formu”, “Kayırmacılık Ölçeği” ve “Öğretmen Motivasyon 
Ölçeği” kullanılmıştır. Veri toplama araçlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir.  

Kişisel Bilgi Formu 

Kişisel bilgi formunda çalışmada yer alan kamu ilkokul, ortaokul, lise ve bağımsız anaokullarında görev yapan 
öğretmenlere; cinsiyeti, sendika üyeliği, kıdem yılı, okulda çalışma süresi, müdürün cinsiyeti, okulundaki yönetici ile 
birlikte çalışma süresi, çalıştığı okul türüne ilişkin sorular hazırlanmıştır. 

Kayırmacılık Ölçeği 
Bu araştırmada Kayırmacılık algısını ölçebilmek amacıyla veri toplama aracı olarak, Erdem ve Meriç (2012) 
tarafından geliştirilen 24 maddelik “Okul Yönetiminde Kayırmacılık Ölçeği “kullanılmıştır. Ölçeğin kullanım izni, 

ölçeği geliştiren yazarlardan olan Erdal ve Meriç’e atılan e-posta ile alınmıştır. Ölçek; 24 madde ve dört boyuttan 
(planlama, örgütleme, koordinasyon ve değerlendirme) oluşmaktadır. Değerlendirme boyutunda bulunan “Okul 
yöneticileri öğretmenlerin sicil notlarının verilmesinde kayırmacılık yapılmaktadır” maddesi, sicil notu 
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uygulamasının kalkması nedeniyle ölçekten çıkartılmıştır. Ölçek hazırlayan Erdal’dan mail yoluyla izin alınmış olup 
ek’te belirtilmiştir. Bunun sonucunda ölçeğin değerlendirme 8 maddeden (17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,) 

oluşmaktadır, örgütleme 7 maddeden (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20), koordinasyon 5 maddeden (12, 13, 14, 15, 16) 
planlama 4 maddeden (21, 22, 23,2 4), ve toplam madde sayısı ise yirmi dört (24) olmuştur. Ölçekte ters ifadelerin 

olmadığı görülmektedir. 

Ölçme aracındaki sorulara verilen yanıtlar; “Hiçbir Zaman=1”, “Nadiren=2”, “Bazen=3”, “Çoğu Zaman=4” ve “Her 
Zaman=5” şeklinde derecelendirilmiştir. Buna göre ölçekteki her bir maddeye örneklem grubunda olan bireylerin 
katılım düzeyi puanlandırılmıştır. Seçeneklere karşılık gelen puan aralıkları: “1,00- 1,79= Hiçbir Zaman, 1,80- 2,59= 

Nadiren, 2,60- 3,39= Bazen, 3,40- 4,19= Çoğu Zaman, 4,20- 5,00= Her Zaman” şeklindedir. Ölçeğin geçerlilik ve 
güvenilirlik analizleri Erdem ve Meriç (2011) tarafından yapılmıştır. Güvenilirliğe yönelik iç tutarlılık katsayısını 
veren Cronbach’s Alpha katsayısı 0.96 olduğu görülmüştür. Ayrıca ölçekte tüm faktörlerin birlikte açıkladığı varyans 
oranı %73.06’dır. Ayrıca ölçek maddelerinin faktör yüklerinin 0.41 ile 0.85 arasında değiştiği tespit edilmiştir 
(Erdem ve Meriç, 2011). 
Tablo 2: Bu Araştırmadaki Kayırmacılık Ölçeği Güvenilirlik Analizi Sonucu 

Ölçek/Alt Ölçekler Madde Sayısı Cronbach’s Alpha 

Planlama 4 ,91 

Örgütleme 7 ,95 

Koordinasyon 5 ,93 

Değerlendirme 8 ,94 

Genel Kayırmacılık Davranışı Algısı 24 ,98 

Öğretmen Motivasyonu Ölçeği 
Bu araştırmada öğretmen motivasyonunu ölçmek için 24 maddelik Öğretmen Motivasyon Ölçeği kullanılmıştır. 
Likert tipi bu ölçek, Taşpınar (2006) tarafından geliştirilmiştir. Ölçeği oluşturan maddelerin “1=Hiçbir zaman ile 5= 
Her zaman” arasında 5’ li derecelendirme ile değerlendirilmiştir. Polat (2010)’ın araştırmasında yapısal faktör analizi 
neticesinde ölçek iki faktörlü olarak belirlenmiş; birinci faktör 12; ikinci faktör de 12 maddeden meydana 
gelmektedir. Polat (2010), birinci alt boyut için güvenirlik katsayısı (Cronbach’s Alpha) α=0.872 olarak bulunmuş; 
ikinci alt boyut için ise α=0.876 olarak bulmuştur. Ölçeğin tamamı için güvenirlik katsayısını 0.917 olarak 
hesaplamıştır. Dolayısıyla ölçek yüksek güvenilir olarak bulunmuştur. Her bir maddenin alfa (α) katsayısı 0.45’ten 
büyük olduğundan hiçbir madde testten çıkarılmamıştır. Birinci alt boyut “içsel motivasyon”, ikinci alt boyut ise 
“dışsal motivasyon” olarak adlandırılmıştır. 
 Tablo 3: Bu Araştırmadaki Öğretmen Motivasyonu Ölçeği Güvenilirlik Analizi Sonucu 

Ölçek/Alt Ölçekler Madde Sayısı Cronbach’s Alpha 

İçsel Motivasyon 12 ,89 

Dışsal Motivasyon 12 ,90 

Genel Öğretmen Motivasyonu 24 ,94 

Araştırma verileri üzerinden de güvenirlik analizi yapılmıştır. Yapılan bu analiz sonucunda Tablo 4.5 te elde edilen 
bu değerlerin, ölçümlerin güvenirliği için yeterli olduğunu (>.70) (Büyüköztürk, 2003) göstermektedir. Bu araştırma 
için Polat (2010)’ın yapmış olduğu faktör analizi baz alınmıştır. 
Ölçeklerin Normallik Testleri 

Literatürde normal dağılıma ilişkin kesin kabul görmüş standartlar bulunmamaktadır. Verilerin normal dağılım 
gösterdiğinin ifade edilebilmesi için çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1 ile +1 arasında (Leech, Barrett ve Morgan, 

2005), -2 ile +2 arasında (Schutz ve Gessaroli, 1993) ve -3 ile +3 arasında (Kline, 1998; Kalaycı, 2016) olması 
gerektiğini belirten kaynaklar bulunmaktadır. Bu kapsamda, elde edilen çarpıklık ve basıklık değerleri 
incelendiğinde verilerin normal dağılım gösterdiği belirlenmiş ve bu nedenle çalışmada parametrik analizler 
kullanılmıştır. 
Tablo 4:  Ölçeklerin Normal Dağılım Analizi 

Ölçek Faktör Çarpıklık Basıklık 

Kayırmacılık Ölçek Geneli ,607 -1,041 

Değerlendirme ,599 -1,049 

Koordinasyon ,528 -1,143 

Örgütleme ,667 -1,006 

Planlama ,623 -1,091 

Öğretmen Motivasyonu Ölçek Geneli -1,397 1,216 

İçsel Motivasyon -1,712 2,013 

Dışsal Motivasyon -,566 -,739 
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BULGULAR 

Okul Yönetiminde Kayırmacılık ile Okulöncesi Öğretmenlerin Motivasyon Düzeylerine İlişkin Betimsel 
İstatistikler 

Katılımcıların araştırma ölçeklerine verdikleri yanıtların tanımlayıcı değerleri Tablo 5’te sunulmuştur. Katılımcıların 
algıladıkları kayırmacılık seviyesinin (x̄=2,17; ss=1,15) nispeten düşük olduğu, bunun yanında ortalamanın üzerinde 
motivasyon seviyesine (x̄=3,65; ss=1,10) sahip oldukları görülmektedir. 
Tablo 5: Tanımlayıcı İstatistikler 

Ölçek Faktör X̄ Ss Algı Düzeyi 
Kayırmacılık Ölçek Geneli 2,17 1,15 Bazen  

Değerlendirme 2,13 1,15 Bazen  

Koordinasyon 2,26 1,24 Bazen  

Örgütleme 2,13 1,20 Bazen  

Planlama 2,16 1,25 Bazen  

Öğretmen 
Motivasyonu 

Ölçek Geneli 3,65 1,06 Çoğu zaman  
İçsel Motivasyon 3,88 1,10 Çoğu zaman 

Dışsal Motivasyon 3,28 1,20 Çoğu zaman 

Tablo 5 incelendiğinde kayırmacılık ölçeği faktörlerinin ortalama değerleri 2,13 ile 2,26 arasında yani ortalama 
aralık değeri “Bazen” dir. Öğretmen Motivasyonu ölçeğinin ise ortalama değerleri 3,28 ile 3,88 arasında yani 
ortalama aralık değeri “Çoğu zaman” dır. 
Okul Yönetiminde Kayırmacılık ile Okul Öncesi Öğretmenlerin Motivasyon Düzeyleri Arasındaki 
Korelasyona İlişkin Bulgular 

Araştırma değişkenleri arasındaki ilişkileri belirlemek maksadıyla gerçekleştirilen Pearson korelasyon analizi 
sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur. 
Tablo 6: Korelasyon Analizi Sonucu 

Ölçek Faktör Kayırmacılık Motivasyon 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Kayır
macılı
k 

(1) Ölçek Geneli 1        

(2) Değerlendirme ,946 

** 

1       

(3) Koordinasyon ,957 

** 

,866 

** 

1      

(4) Örgütleme ,964 

** 

,868 

** 

,904 

** 

1     

(5) Planlama ,952 

** 

,871 

** 

,888 

** 

,902 

** 

1    

Öğret
men 

Motiv

asyon

u 

(6) Ölçek Geneli -,650 

** 

-,644 

** 

-,602 

** 

-,623 

** 

-,608 

** 

1   

(7) İçsel Mot. -,688 

** 

-,685 

** 

-,638 

** 

-,652 

** 

-,648 

** 

,955 

** 

1  

(8) Dışsal Mot. -,491 

** 

-,482 

** 

-,452 

** 

-,480 

** 

-,453 

** 

,904 

** 

,736 

** 

1 

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

Analiz sonuçları incelendiğinde, kayırmacılık ile öğretmen motivasyonu arasında (r=-0,650; p<0,01) negatif ve orta 

düzeyli anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Benzer şekilde kayırmacılık ölçeğinin tüm alt boyutları ile öğretmen 
motivasyonu ölçeğinin tüm alt boyutları arasında negatif ve anlamlı ilişkiler olduğu görülmektedir. 
Okul Yönetiminde Kayırmacılık Davranışlarının Okul Öncesi Öğretmenlerin Motivasyon Düzeyine Etkisinin 
Regresyon Analizi Sonuçları 
Okul yöneticilerinin kayırmacı davranışlarının öğretmen motivasyonu üzerindeki etkisini incelemek maksadıyla 
gerçekleştirilen regresyon analizinin sonuçları Tablo 7’de sunulmuştur.  
Tablo 7: Kayırmacılığın Motivasyon Üzerindeki Etkisi 
Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken β t F R2 p 

Kayırmacılık 

(Toplam) 

Öğretmen 

Motivasyonu 

-,650 -17,053 290,816 ,421 ,000 

Tablo 7’de yer alan sonuçlar incelendiğinde kayırmacılığın öğretmen motivasyonu üzerinde olumsuz yönde ve 
anlamlı etkisinin olduğu (β=-,650; p<0,01) görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, okul idarecilerinin kayırmacılık 
davranışı seviyesi yükseldikçe öğretmenlerin motivasyonlarının düştüğü belirtilebilecektir. R2 değeri incelendiğinde 
öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin kayırmacılık davranışlarının, öğretmen motivasyonu üzerinde %42 
düzeyinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Bu durum öğretmen motivasyonunu olumsuz etkileyen en 
önemli faktörlerden birinin okul yöneticilerinin kayırmacı davranışları olduğunu ortaya koymaktadır. 
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SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Bu bölümünde elde edilen verilerin çözümlenmesine dayalı olarak ortaya çıkan sonuçlara, sonuçlara ilişkin tartışma 
ve uygulamacı, araştırmacılar için geliştirilen önerilere yer verilmiştir. öneriler yer almaktadır.  

Okul Yönetiminde Kayırmacılık ve Alt Boyutlarına İlişkin Sonuç ve Tartışma 

Bu araştırmada Diyarbakır ili merkez ilçelerinde yer alan kamu ilkokul, ortaokul, lise ve bağımsız okulöncesi 
kurumlarında görev yapan anaokulu öğretmenlerinin motivasyon düzeylerini ve idarecilerine yönelik kayırmacı 
davranış algı düzeylerini belirlemek ve her ikisinde sosyo-demografik değişkenlere göre anlamlı fark olup 
olmadığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Ayrıca anaokulu öğretmenlerinin yöneticilerine yönelik kayırmacı 
davranış algı düzeyleri ile kişisel motivasyonları arasındaki ilişkiyi incelemek de amaçlanmıştır. Araştırma 
sonucunda kayırmacılık ölçeğine ilişkin genel ortalama puanının “bazen/nadiren” düzeyinde olduğu görülmüştür. 
Diğer bir ifade ile öğretmen görüşlerine göre, okul müdürlerinin bazen kayırmacılık yaptıkları ortaya çıkmıştır. 
Genel olarak okul yönetiminde kayırmacılık düzeyi bazen olsa da bazı kayırmacı davranışların olması az da olsa 
kayırmacılığın yapıldığını göstermektedir. 

Genel olarak okul yönetiminde kayırmacılık davranışlarına ilişkin öğretmen algılarının “bazen/nadiren" düzeyde 
olduğu, kayırmacılığın planlama, örgütleme, koordinasyon ve değerlendirme alt boyutlarında da “bazen/nadiren” 
düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak öğretmenlerin okul yönetiminde kayırmacı davranışlarına ilişkin 

algılarının ”düşük düzeyde” olduğu belirlenmiştir.  

 Araştırmanın bu sonucu ile benzer sonuçlara ulaşan araştırmaların olduğu görülmektedir (Akyol, 2018; 
Aydın,2015;Aydın,2016; Cesur, 2019; Cesur ve Erol, 2020; Demirbilek, 2018; Erdem vd., 2020; Gülay, 2018; 

Güner, 2019;  Karademir, 2016;Keskin, 2018; Meriç, 2012; Meriç & Erdem, 2013; Okçu ve Uçar, 2016; Okçu vd., 
2018;Polat ve Kazak, 2014). Bunun yanında bazı araştırma sonuçlarında okul müdürlerinin düşük düzeyde kayırmacı 
davranışlar sergiledikleri öğretmen görüşlerine  ortaya çıkmıştır. ( Alwerthan 2016; Akan ve Zengin, 2018; Aydın, 
2015; Cesur, 2019; Çalışkan, Köroğlu ve Taşkın 2018; Demirbilek, 2018; Gülay, 2018; Güner, 2019; Kahveci, 
Gülay, Bahadır, 2019; Karademir, 2016; Keskin, 2018;  Kolukırık, 2019).  

Ancak kayırmacılığa ilişkin algıların farklı düzeylerde olduğuna dair çalışmalar da mevcuttur. Kolukırık (2019) ve 
Tabancalı (2018) tarafından öğretmenlerin okul yönetiminde kayırmacı davranışlarına ilişkin algıları “hiçbir zaman” 
olarak tespit edilmiştir. Akyol'un (2018) ortaokul öğretmenleri üzerinde yaptığı araştırmada "bazen/orta" düzeyde, 
Geçer'in (2015) lise öğretmenleri üzerinde yaptığı araştırmada "orta düzeyde" ve Sakin'in (2019) yaptığı araştırmada 
kayırmacılığın "yüksek" düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

Öğretmen Motivasyonu ve Alt Boyutlarına İlişkin Sonuç ve Tartışma 

Araştırmada elde edilen bir diğer sonuca göre öğretmenlerin öğretmen motivasyonuna ilişkin görüşlerinin ortalama 

puanlarının “Çoğu zaman” düzeyinde olduğu görülmüştür. Diğer bir ifadeyle öğretmenler, öğretmen 

motivasyonunu yüksek düzeyde algılamaktadırlar. Yapılan farklı araştırma sonuçlarında da (Akbaş, 2018; Çevik ve 

Köse, 2017; Deviren, 2019; Ekşi, 2019; Güngör, 2019; Gürler, 2020; Karaköse ve Kocabaş, 2006; Karataş, 2020;  

Kırsoy,2015; Özçiçek, 2015; Taşdemir, 2019; Yılmaz, 2019; ) 

 Öğretmenlerin motivasyon algılarının yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Ayrıca bazı araştırma sonuçlarında 

öğretmenlerin öğretmen motivasyonu orta düzeyde algıladıkları(Karaboğa, 2007;Dur, 2014;Gömleksiz ve 

Serhatlıoğlu, 2014; Memişoğlu ve Kalay, 2017; Emiroğlu, 2017;Emir, 2017; Atay, 2018; Urhan, 2018; Çoban, 2019; 

Avcı; 2019; İlter, 2019; Zor, 2020) bazı araştırma sonuçların da ise öğretmenlerin öğretmen motivasyonunu düşük 

düzeyde algıladıkları (Bennel, 2004; Tanaka, 2010; Seniwoliba, 2013; Sözen, 2015; Yılmaz, 2017) ortaya çıkmıştır.  
Okul Yönetiminde Kayırmacılık Davranışları ile Öğretmenlerin Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişkiye 
Yönelik Sonuç ve Tartışma 

Araştırma sonucunda, okul yönetiminde kayırmacılık davranışları ile öğretmenlerin motivasyon düzeyleri arasında 
genel olarak negatif  yönlü ve yüksek düzeyde bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. Buna ilaveten, okul yönetiminde 
kayırmacılık davranışları ile öğretmen motivasyonun, içsel motivasyon ve dışsal motivasyon alt boyutları arasında 
ise yine negatif yönde ve yüksek düzeyde bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.  

Okul yönetiminde kayırmacılık davranışlarının planlama, örgütleme, koordinasyon ve değerlendirme alt boyutları ile 
motivasyonun hem geneli hem de içsel motivasyon ve dışsal motivasyon alt boyutları arasında negatif yönde ve 
yüksek  düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Alanyazın taramasında Okçu vd., (2018) yılında yapılan araştırma 
sonucuna göre öğretmenlerin okul yönetimi ile öğretmen motivasyonu arasında negatif yönde ve orta düzeyde  
anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, yapılan bu araştırma sonucu ile benzerlik göstermektedir. Başka 
bir çalışmada ise öğretmenlerin kayırmacılık algıları ile ilgili algıları (Güneş ve Köse, (2021) araştırmasında 
kayırmacı davranışın eş-dost boyutu ile öğretmen motivasyonun içe yansıtılmış düzenleme boyutu arasında  pozitif 
ve düşük düzeyde bir ilişki bulunmuştur. 
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Okul Yönetiminde Kayırmacılık Davranışlarının Öğretmenlerin Motivasyon Düzeyleri Üzerindeki Etkisine 
İlişkin Sonuç ve Tartışma  

Literatürde yer alan önceki çalışmalar incelendiğinde, algılanan kayırmacı davranış ve motivasyon seviyelerinin 
sosyo-demografik özelliklere göre farklılık göstermesine ilişkin farklı sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. Örneğin, 
Erdem ve Meriç (2012) ‘İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Algılarına Göre Okul Yönetiminde 
Kayırmacılık’ adlı çalışmasına göre; ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin algılarına göre okul 
yöneticileri uygulamalarında nadiren kayırmacılık yapmaktadır. Kadın öğretmenler, erkek öğretmenlere oranla okul 
yöneticilerinin uygulamalarında daha fazla kayırmacılık yaptıklarını düşünmektedir. Okul yöneticilerinin 
uygulamalarında kayırmacılık yapıp yapmadıklarına ilişkin öğretmen algıları arasında; branşa, istihdam sekline, 
meslek örgütüne üye olup olmamaya ve mesleki kıdeme göre anlamlı fark bulunmamaktadır. Öğretmenler okullarda 
öğretmen sayısı arttıkça okul yöneticilerinin daha çok kayırmacılık yaptığını düşünmektedir. Okul yöneticilerinin 
planlama, örgütleme, koordinasyon ve değerlendirme boyutlarındaki uygulamalarında nadiren kayırmacılık 
yaptıkları sonucuna varılmıştır. Diğer taraftan, Güneş ve Köse (2021) tarafından gerçekleştirilen çalışmada ise 
öğretmenlerin demografik özelliklerine göre okul yöneticilerinin kayırmacı davranışlarına ilişkin görüşlerinin kıdem 
ve öğretim kademesi yönünden farklılaştığı görülürken cinsiyet, istihdam şekli ve öğrenim durumu bakımından 
farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak, algılanan kayırmacı davranış ve motivasyon seviyelerinin sosyo-

demografik özelliklere göre farklılık göstermesine ilişkin literatürde farklı sonuçlara ulaşılan çalışmalar bulunduğu, 
çalışmaların sonuçlarındaki bu farklılığın ise çalışmaların bağlamlarından kaynaklanmış olabileceği 
değerlendirilmektedir. 
Literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde kayırmanın motivasyon üzerinde olumsuz etkisi olduğu bulgusuna 
ulaşıldığı görülmektedir. Büte (2011) tarafından Ankara’da faaliyet gösteren kamu bankalarında çalışan personel 
üzerinde gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre; kayırmacılık biçimlerinden nepotizm ve kronizm’in 
çalışanlar üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğu tespit edilmiştir. Kayırmacılık arttıkça çalışanların iş stresi artmakta; 
iş tatmini, işverene güveni ve motivasyonu ise azalmaktadır. Sökmen ve Ekmekçioğlu (2013) tarafından Adana’da 
faaliyet gösteren bir kurumun çalışanları üzerinde yürütülen  çalışmada elde edilen bulgulardan yöneticilerin etik 
davranışlarına  yönelik  olumlu algının  sınır birim çalışanlarının motivasyonlarını olumlu etkisi olduğu saptanmıştır.  
Benzer şekilde Ekmekci  (2014), Işıklı ve Yıldız (2018), Kahraman, (2020), Güneş ve Köse (2021) da kayırmacılığın 
motivasyonu olumsuz etkileyen bir faktör olduğu belirtilmektedir.  
Yurtdışında gerçekleştirilen çalışmalarda da benzer sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. Blase (1988) tarafından 902 
öğretmen ile gerçekleştirilen çalışmada öğretmenlerin kayırmacı davranışın motivasyonlarını olumsuz etkilediğini 
belirttikleri bildirilmektedir. Ehsaan ve Naz (2019) motivasyonu etkileyen birçok faktör bulunduğunu ve öğretmen 
ve öğrencilerin motivasyonunu olumsuz olarak en çok etkileyen faktörlerden birisinin kayırmacılık olduğunu 
belirtmektedir. Benzer şekilde Chiu, Lee ve Liang (2013) tarafından gerçekleştirilen çalışmada da kayırmacılığın 
öğrencilerin motivasyonunu düşürdüğü sonucuna ulaşıldığı bildirilmektedir. Sonuç olarak çalışmamızın kayırmacılık 
ile motivasyon ilişkisine yönelik bulgusunun literatürde yer alan önceki çalışmalar ile uyumlu olduğu görülmektedir. 

Kayırmacılığın öğretmen motivasyonu üzerinde negatif yönde ve anlamlı etkisinin olduğu (β=-,650; p<0,01) 

görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, okul idarecilerinin kayırmacılık davranışı seviyesi yükseldikçe öğretmenlerin 
motivasyonlarının düştüğü görülmektedir. Okul yöneticilerinin kayırmacılık davranışları, öğretmen motivasyonu 
üzerinde %42 oranında olumsuz bir etkiye sahiptir. Öğretmenlerin motivasyonlarının %42 si müdürlerin kayırmacı 
davranışları ile açıklanabilir olduğu söylenebilir. Bu durum öğretmen motivasyonunu olumsuz etkileyen en önemli 
faktörlerden birinin okul yöneticilerinin kayırmacı davranışları olduğunu ortaya koymaktadır.Kayırmacılığın alt 
boyutlarından değerlendirme (β=-,394; p<0,01) ve örgütlemenin (β=-,218; p<0,05) öğretmen motivasyonu üzerinde 
negatif yönde ve anlamlı etkilerinin olduğu görülmektedir. Bunun yanında kayırmacılığın  koordinasyon ve 
planlamanın boyutlarında  öğretmen motivasyonu üzerinde anlamlı etkilerinin olmadığı (p>0,05) görülmektedir. Bu 
durum öğretmen motivasyonunu olumsuz etkileyen daha çok kayırmacılık davranışlarının hangi boyutları olduğunu 
tespit etmemiz açısından önem arz etmektedir. Elde edilen sonuçlar ışığında okul yöneticilerinin koordinasyon ve 

planlama boyutlarındaki kayırmacı davranışlarının motivasyon üzerinde anlamlı ve önemli etkilerinin olmadığını 
göstermektedir. Ortaya çıkan etkinin daha çok değerlendirme ve örgütleme boyutlarındaki kayırmacı davranışlardan 
kaynaklandığı sonucuna varılmaktadır. Literatür incelendiğinde Erdem (2013)’ün  kamuya bağlı ilköğretim 
okullarında görevli yöneticilerin kayırmacılık davranışlarını öğretmenlerin algılarına göre incelediği  çalışmaya 
ulaşılmıştır. Bu çalışma sonuçlarına göre bu kurumda çalışan öğretmenlerin algılarına göre okul idarecilerinin 
uygulamada, planlamada, koordinasyon, örgütleme ve değerlendirme boyutlarında çok az kayırmacılık yapmakta 
olduğu ortaya çıkmıştır. 
Sonuç olarak, okul yönetiminde kayırmacılık eylemlerinin muallimlerin güdülenmesi üzerinde olumsuz bir etkiye 
sahiptir. Bu gibi davranışlardan okul yöneticilerinin uzak durması, eğitim öğretim için sağlıklı bir ortam oluşmasına 
sağlayacaktır. Bu durum öğrenci başarısı için büyük önem teşkil etmektedir. 
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Öneriler 

1. Okul idarecilerinin ve öğretmenlerin motivasyonunu artıracak gezi, piknik, toplu yemek ve spor müsabakaları gibi 
aktif sosyal ortamlar oluşturulabilir. 

2. Kayırmacı tutum ve davranışlar gösteren okul yöneticilerine yönelik disiplin suçları yönetmeliğine caydırıcı 
cezalar eklenebilir. 

3. Bu araştırma Diyarbakır ili merkez ilçelerinde (Sur, Bağlar, Kayapınar, Yenişehir) incelenmiştir. Benzer 
araştırmalar farklı eğitim kademelerinde veya Türkiye’deki başka illerde de yapılabilir  
4. Bu araştırma kapsamına sadece okul öncesi öğretmenleri dâhil edilmiştir. Bağımsız anaokulundaki veliler ve 
idareciler dâhil edilerek muhtevası daha geniş bir araştırma yapılabilir.  
5. Özel ve Resmi bağımsız anaokullarında çalışan okul öncesi öğretmenlerinin idarecilerin iletişim becerilerinin 
örgütsel iklime etkisine ilişkin algılarının karşılaştırıldığı bir araştırma yapılabilir. 
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GİRİŞ  
Bu özelliği nedeniyle, insanların kararlarını etkileyen imaj fikri, üzerinde önemle durulan ve çeşitli alanlarda 
çalışılan bir konudur. Genellikle halkla ilişkiler ve pazarlama gibi hizmet ve üretim sektörlerindeki araştırmaların 
odak noktası olan bireyin imajının oluşumu, aldığı mal ve hizmetlerden duyduğu memnuniyetin niteliğine ve 
derecesine, bu mal ve hizmetler hakkında başkalarından öğrendiği bilgilere, bu mal ve hizmetleri sağlayan kişilerin 
tutum ve davranışlarına ve bu mal ve hizmetlerin medyada nasıl temsil edildiğine bağlıdır (Dowling, 1986, 2001; 
Tran, Nguyen, Melewar ve Bodoh, 2015). Bir ürünün, bir siyasi adayın, bir ulusun ve diğer varlıkların ve kişilerin 
hepsinin bir imajı olabilir. İmaj geniş bir kavramdır. Ayrıca, belirli tutum ve niteliklerin yanı sıra diğer insanların 
düşünceleri üzerindeki genel etkiyi de ifade eder (Peltekoğlu, 1998). 
İnsanlar çeşitli yollarla bilgi edinebilir veya öğrenebilir. Ancak yine de bir rehbere ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle 
öğrenciye yardımcı olacak bir ustaya ihtiyaç vardır. Okçabol'un da belirttiği gibi, "Bilen insanların bilmeyenlere 
bilgilerini aktarması muhtemelen insanlık tarihi kadar eskidir... Öğretilecek konuların sayısı arttıkça öğretme ve 
öğrenmenin önemi de tarihsel olarak artmıştır." İnsanlar öğrenme sürecinde birincil faktör olsa bile, eğitmen 
sistematik öğrenmede ikinci unsurdur (Okçabol, 2005). Toplumun öğretmenlik mesleğine yüklediği yükümlülükler 
ve sorumluluklar nedeniyle öğretmenlik, tarihsel olarak hem çok tercih edilen hem de ağır eleştirilere maruz kalan 
bir kariyer olmuştur. Bir çocuğun küçükken ilk gördüğü ve örnek aldığı kişi olan öğretmen, toplumda kimi zaman 
rklı düşüncelerle ilişkilendirilmiştir. Çünkü insanların belirli mesleklere yönelik algısı, zaman içinde o anın 
gerekliliklerine göre değişmektedir. 
Öğretmenler öğretimin kalitesini daha ciddi bir şekilde değerlendirebilecek konumdadırlar. Çünkü olan ile olması 
gereken arasında bir karşılaştırma yapabilirler. Öğretmenlik mesleğinin algılanışı, eğitmenlerin toplumsal görev ve 
yükümlülükleri ışığında mesleklerini icra etme biçimlerini yansıtması açısından çok önemlidir. Zira profesyonel bir 
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Öğretmenlik Mesleği İmajına Yönelik Öğretmen Görüşleri   
Teachers' Views on the Image of the Teaching Profession  

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı öğretmenlik mesleği imajına yönelik öğretmen görüşlerini belirlemektir. 
Bu kapsamda araştırmada nitel araştırma desenlerin fenomonoloji deseni tercih edilmiştir. 
Çalışma grubunu 15 öğretmen oluşturmakta olup, katılımcılar amaçsal örnekleme yöntemiyle 
belirlenmiştir. Araştırmanın verilerinin toplanmasında, araştırmacılar tarafından geliştirilen 

yarı yapılandırılmış Formu kullanılmıştır. Bu doğrultuda, araştırmanın yöntemine uygun olarak 
katılımcılar ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verilerinin 
çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Verilerin kodlanması, temaların bulunması, 
kodların ve temaların düzenlenmesi, bulguların tanımlanması ve yorumlanması aşamalarından 
oluşan analiz yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bazı sonuçlar şöyledir: 
eğitmenlerin öğretmenlik mesleğine ilişkin algılarının genellikle olumsuz olduğunu ve mesleki 
imajlarının zaman içinde daha da kötüleştiğine inandıklarını göstermektedir. Öğretmenlerin 
mesleki imajlarını iyileştirmek için neler yapmaları gerektiğine ilişkin en popüler cevaplara 
göre, Milli Eğitim Bakanlığı ve yasa koyucular öğretmenlere saygı ve değer verirken ekonomik 
koşulları da iyileştirmelidir. 
Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Meslek, Öğretmenlik Mesleği, Meslek İmajı 

ABSTRACT 

The aim of this study is to determine teachers' views on the image of the teaching profession. 

In this context, the phenomenology design of qualitative research designs was preferred in the 

study. The study group consisted of 15 teachers and the participants were determined by 

purposive sampling method. A semi-structured form developed by the researchers was used to 

collect the data. In this direction, in-depth interviews were conducted with the participants in 

accordance with the method of the study. Content analysis was used to analyze the data. The 

analysis method consisting of coding the data, finding themes, organizing the codes and 

themes, defining and interpreting the findings was preferred. Some of the results obtained from 

the research are as follows: educators' perceptions of the teaching profession are generally 

negative and they believe that their professional image has worsened over time. According to 

the most popular responses on what teachers should do to improve their professional image, 

the Ministry of National Education and legislators should improve economic conditions while 

respecting and valuing. 

Keywords: Teacher, Profession, Teaching Profession, Professional Image 
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imaja sahip olmak birçok meslekte değerli bir özelliktir. Ayrıca, olumlu bir profesyonel imaj, görevin yetkin bir 
şekilde tamamlandığını gösterir (Bağçeci vd., 2013).  
İmaj, bir nesne, bir kavram, bir kişi veya bir kurum hakkında insanların düşündüklerinde hafızalarında yer alan 
bilgilerin bir araya gelmesiyle oluşan resim (Schuler, 2004), bir nesnenin, bir kişinin veya bir yerin zihinde yarattığı 
etki veya resim (Gioia, Hamilton ve Patvardhan, 2014), inanç, tutum ve izlenimlerin bütünü (Barich ve Kotler, 1991) 

olarak tanımlanmaktadır. 
Kurumsal, olumlu ve olumsuz, kişisel, ürün, marka ve mevcut/istenen imaj temaları altında imaj fikri 
incelenmektedir. Buna ek olarak, tüketiciler ve kullandıkları hizmetlerin sağlayıcıları arasındaki etkileşimler, 
insanların farklı meslekleri nasıl gördüklerini şekillendirmeye yardımcı olur. Çünkü insanlar bir meslek mensubuyla 
karşılaştıklarında, genellikle bu kişinin alanın diğer üyelerinin özelliklerine de sahip olduğunu varsayarak meslek 
hakkında genellemeler yaparlar (Birnbaum, 1989). Bu genelleme, mesleğe ilişkin algının oluşmasına yardımcı olur. 
"Bireyin içinde yaşadığı kültürel çevre ve sahip olduğu önyargılar gibi kanallar aracılığıyla elde ettiği verilerle 
mesleği değerlendirmesi ve yorumlaması sonucunda bireyin zihninde aşamalı ve kümülatif olarak oluşan mesleğe 
ilişkin imaj ve algılar bütünü" mesleki imaj teriminin tanımlanma şeklidir. Bir mesleğin uygulayıcılarına 
kazandırdığı itibar ve saygınlık, kişisel özellikler ve davranışlarla birlikte mesleğin algılanan profesyonelliğine 
katkıda bulunur (Gök ve Derin, 2014). 
Öğrencilerin başarı düzeylerini yükseltecek unsurların başında, eğitmenlerin sahip olması gereken mesleki ve kişisel 
nitelikler gelmektedir. Bu nedenle, sürekli genişleyen ve değişen bir toplumda, öğretmenler bu yeterlilikleri 

oluşturmak için yardım almalıdır (European Commission, 2013). Eğitimde öğrenmeyi öğrenme ve yaşam boyu 
öğrenme gibi çağdaş metodolojilerin kullanılmaya başlanması, daha önce bir bilgi aktarıcısı olarak düşünülen 
öğretmen kavramını değiştirmiştir. Eğitimin, okulların ve eğitmenlerin rolü sosyal, ekonomik ve teknik ilerlemelerin 
bir sonucu olarak değişmiştir. Bu düzenlemelerin en önemli amacı, öğrencilerin istenen becerileri en üst düzeyde 
edinmelerini sağlamaktır. Sonuç olarak, öğretmenlerin sorumluluk alanları ve sahip olmaları gereken yeterlilikler 
artmış ve çeşitlenmiştir (Karacaoğlu, 2008).  
Öğretmenin mesleki niteliklerinin yanı sıra kişilik özellikleri de sınıfta kullanılan öğretim stratejilerini etkileyen 
faktörler arasındadır. Eğitim faaliyetlerinin etkililiğine katkıda bulunan ve fark edilmeyen faktörlerden biri de 
öğretmenin öğrencilere karşı kullandığı dil ve tutumudur (Cepic vd., 2015). Öğretmenler öğrencileriyle, 
meslektaşlarıyla ve velilerle sürekli iletişim halinde olmalıdır. Öğretmenler, etkili iletişim kurabilmek için bu 
karşılaşmalar boyunca hedef kitlelerini anlamalı ve hedef kitlelerinin özelliklerine uygun bir strateji seçmelidir 
(Stronge, Tucker ve Hindman, 2004). 

Öğretim, bir görevi tamamlamanın yanı sıra eğitimle ilgili inanç ve değerlere sahip olmayı da içerir. Dolayısıyla, bir 
öğretmenin yeterliliklerini oluşturan bilgi, yetenek, anlayış, inanç, tutum ve belirli bağlamlardaki başarılı eylemler bu 
unsurların bir birleşimidir. Bununla birlikte, yirmi birinci yüzyılda eğitmenlerin ihtiyaç duyduğu yeterliklerin çok 
sayıda ve karmaşık olduğu unutulmamalıdır (European Commission, 2013). 
Öğretmenlerin algısı, sınıftaki tutumları, eylemleri ve iletişim tarzlarının yanı sıra diğer insanlarla ve okul 
toplumuyla nasıl etkileşimde bulunduklarına göre şekillenir. Bu algı, öğretmenlerin mesleki ve kişisel özelliklerinin 
yanı sıra, toplumun mesleğe ilişkin algısından ve alanın konumundan da etkilenmektedir. 

Araştırmanın amacı öğretmenlik mesleği imajına yönelik öğretmen görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla aşağıdaki 
sorulara yanıtlar aranmıştır: 

Öğretmenlik mesleğinin mevcut algısı hakkında öğretmen görüşleri nasıldır? 

Eğitmenlerin profesyonel bir imaj çizme becerilerini etkileyen artı ve eksilerin neler olduğuna dair öğretmen 

görüşleri nasıldır? 

Öğretmenlik mesleğinin sosyal konumu hakkında öğretmen görüşleri nasıldır? 

Öğretmenlik mesleğinin itibarının gelecekte ne tür değişikliklere uğrayacağına dair öğretmen görüşleri nasıldır? 

Eğitmenlerin profesyonel bir imaj sergilemelerine yardımcı olmaya dair öğretmen görüşleri nasıldır? 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 
Araştırmanın modeli, nitel araştırma yöntemidir. Nitel araştırma, insanların deneyimlerini nasıl yorumladıkları, 
dünyalarını nasıl şekillendirdikleri ve deneyimlerine ne gibi anlamlar yüklediklerini araştırır (Merriam, 2009). 
Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseninde tasarlanmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). 
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Çalışma Grubu 

Çalışma grubunu 15 öğretmen oluşturmakta olup, katılımcılar amaçsal örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. 
Olasılıksız, rastgele olmayan örnekleme stratejisine amaçlı örnekleme denir. Çalışmanın hedeflerine uygun olarak 
bol miktarda bilgi içeren senaryoların seçilmesiyle, amaçlı örnekleme derinlemesine araştırma yapılmasını sağlar 

(Yıldırım ve Şimşek, 2016). Belirlenen gerekliliklere uyan veya belirli özelliklere sahip bir veya daha fazla özel 
durumun incelenmesi amaçlandığında seçilir. Aşağıdaki Tablo 1'de araştırmanın katılımcılarının demografik 
özelliklerine ilişkin ayrıntılar yer almaktadır. 
Tablo 1: Araştırmaya Katılanların Demografik Değişkenleri 

 Cinsiyet Branş Yaş Kıdem Öğrenim Durumu 

K1 Erkek Rehberlik Öğretmeni 45 1 Lisans 

K2 Erkek Rehberlik Öğretmeni 45 1 Lisans 

K3 Erkek Rehberlik Öğretmeni 45 1 Lisans 

K4 Erkek Sınıf Öğretmeni 45 26 Lisans 

K5 Kadın Kimya Öğretmeni 44 20 Lisans 

K6 Erkek Sınıf Öğretmeni 41 17 Lisans 

K7 Erkek Sınıf Öğretmeni 40 18 Lisans 

K8 Erkek Özel Eğitim Öğretmeni 43 21 Lisans 

K9 Erkek Sınıf Öğretmeni 30 6 Yüksek Lisans 

K10 Kadın Türkçe Öğretmeni 30 6 Lisans 

K11 Erkek Özel Eğitim Öğretmeni 43 21 Lisans 

K12 Erkek Fizik Öğretmeni 37 12 Yüksek Lisans 

K13 Kadın Okul Öncesi Öğretmeni 31 9 Lisans 

K14 Kadın Okul Öncesi Öğretmeni 38 14 Lisans 

K15 Kadın Okul Öncesi Öğretmeni 36 14 Lisans 

Tablo 1’de verilen katılımcıların profili incelendiğinde, cinsiyet bakımından çalışmada 5 kadın 10 erkek öğretmen 
olduğu örülmüştür. Branşları bakımından çalışmada 4 sınıf öğretmeni, 3 rehberlik öğretmeni, 3 okul öncesi 
öğretmeni, 2 özel eğitim öğretmeni, 1 fizik öğretmeni, 1 kimya öğretmeni ve 1 Türkçe bulunmaktadır. Yaşları 
bakımından katılımcıların genel olarak 30-45 yaş aralığında olduğu belirlenmiştir. Kıdem süreleri bakımından ise en 
az 1 yıl, en fazla 26 yıllık kıdeme sahip öğretmenler çalışmada yer almıştır. Eğitim durumları incelendiğinde 2 
öğretmen yüksek lisans ve diğer 13 öğretmen ise lisans mezunu olduklarını belirtmişlerdir.  

Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması 
Araştırmanın verilerinin toplanmasında, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış Formu 
kullanılmıştır. Bu doğrultuda, araştırmanın yöntemine uygun olarak katılımcılar ile derinlemesine görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubundaki bireylerle gerçekleştirilen derinlemesine görüşmelerde, araştırmacı 
tarafından hazırlanan görüşme formları kullanılmıştır. Görüşme formlarında yer alan sorular; literatür taramasında 
edinilen bilgilerden, daha önce yapılmış benzer çalışmalarda kullanılan sorular ile ulaşılan sonuçlardan ve alan 
deneyimi sırasında elde edilen tecrübelerden yararlanılarak hazırlanmıştır. Hazırlanan görüşme formları araştırma 
konusuna ilişkin alanda görev yapan 2 okul müdürünün görüşlerine sunulmuştur. Gelen görüşler doğrultusunda 

görüşme formları tekrar düzenlenerek uygulama gerçekleştirilmiştir. Görüşme öncesinde katılımcılara, araştırma 
kapsamında verecekleri bilgilerdeki veri kaybının önüne geçmek amacıyla ses kayıt cihazının sadece bilgilerin 
dokümana geçirmek maksadıyla kullanılacağı ve başka şahıslarla bilgilerin paylaşılmayacağı konusunda bilgi 
verilmiş, güven ortamının sağlanmasına özen gösterilmiştir. Bu doğrultuda görüşme esnasında, önemli ayrıntıların 
kaçırılmaması adına, katılımcıların izni alınarak ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Katılımcılardan alınan sözlü onam 
doğrultusunda görüşmeler kayıt altına alınmış, araştırmada gizlilik esası gereği katılımcıların gerçek isimlerinden 
ziyade her biri için rumuz kullanılmıştır. Görüşme formunda yer alan sorular şu şekildedir: 

Öğretmenlik mesleğinin mevcut algısı hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Eğitmenlerin profesyonel bir imaj çizme becerilerini etkileyen artı ve eksilerin neler olduğuna inanıyorsunuz? 

Öğretmenlik mesleğinin sosyal konumu hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Öğretmenlik mesleğinin itibarının gelecekte ne tür değişikliklere uğrayacağına inanıyorsunuz? 

Eğitmenlerin profesyonel bir imaj sergilemelerine yardımcı olmak için neler yapılabilir? 

Verilerin analizi 

Araştırmanın verilerinin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi, görüşme formunda yeralan 
verilerin içeriklerini titizlikle ve sistematik olarak analiz etmeye yönelik bir araştırma yöntemidir (Wach, 2013). Bu 
amaçla çalışmada içerik analizi yapılmış ve verilerin toplanmasından, bulguların yorumlanma aşamasına kadar her 
uygulama detaylandırılarak ifade edilmiştir. Veriler gruplandırılmış tema ve kodlamalarla araştırmanın amacına 
uygun olarak tablolaştırılmıştır. Çalışmanın bu sürecinde de verilerin kodlanması, temaların bulunması, kodların ve 
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temaların düzenlenmesi, bulguların tanımlanması ve yorumlanması aşamaları sırasıyla izlenmiştir. Birbirleriyle 
anlamlı ilişkileri olan kodların gruplandırılmasıyla oluşturulan bu kategoriler arasındaki anlamlı ilişkiler 
doğrultusunda temalar belirlenmiştir. Daha sonra temalar, kategoriler ve kodlar arasındaki ilişkiler vurgulanarak 
sonuçlar açıklanmış ve değerlendirilmiştir. 

BULGULAR  

Öğretmenlik Mesleğinin Mevcut Algısının Değerlendirilmesi  
Araştırmacı tarafından geliştirilmiş olunan yarı yapılandırılmış görüşme formunda bulunan öğretmenlik mesleğinin 
mevcut algısına ilişkin açık uçlu soruya katılımcıların vermiş olduğu cevaplar neticesi oluşturulan tema ve kodlar 
Tablo 2’de sunulmuştur. 
Tablo 2: Öğretmenlik Mesleğinin Mevcut Algısına İlişkin Temalar ve Kodlar 

Temalar Kodlar f 

Öğretmenlik Mesleğinin Mevcut Algısı 

Mesleğin saygınlığı yok 10 

Hak ettiği yerde değil 4 

Tatilleri ile konuşuluyor 2 

Saygı duyuluyor 1 

Ekonomik olarak hak etmediği yerde 1 

Tablo 2 incelendiğinde, öğretmenlik mesleğinin mevcut algısı konusunda katılımcı görüşlerinin öğretmenlik 
mesleğinin mevcut algısı teması altında toplandığı görülmektedir. Öğretmenlik mesleğinin mevcut algısı teması 
altında mesleğin saygınlığı yok, hak ettiği yerde değil, tatilleri ile konuşuluyor, saygı duyuluyor ve ekonomik olarak 
hak etmediği yerde isimli 5 kod olduğu görülmektedir. Mesleğin saygınlığının olmadığı konusunda görüş ifade eden 
katılımcılardan bazılarının görüşlerine aşağıda yer verilmiştir.  

“Öğretmenlik mesleğinin özellikle son yıllarda değersizleştiğini düşünüyorum. Toplumda gördüğü 
değerin azaldığını ve giderek te itibarsızlaştırıldığını düşünüyorum.” (K2) 

“Öğretmenlik mesleğinin, günümüz toplumunda değer kaybına uğradığını düşünüyorum.” (K3) 

“Öğretmenlik mesleğinin saygınlığının kalamadığını, gerekli değerin verilmediğini düşünüyorum.” 
(K4) 

“Çok önem arz eden bir meslek olduğu düşünülmesine rağmen, mesleğin önemi-değeri ile itibarı 
arasında derin bir uçurum olduğu kanısındayım.” (K5) 

“Öğretmenlik mesleği eskiden olduğu gibi insanlar tarafından saygı duyulan bir branş olduğunu 
düşünmüyorum. Şu anda toplum tarafından yarım gün çalışılıp maaş alınan bir meslek konumunda 
ve bunda biz öğretmenlerinde katkısı olduğunu düşünüyorum” (K14) 

Öğretmenlik mesleğinin hak ettiği yerde olmadığı konusunda görüş bildiren bazı katılımcılar şu sözleri ifade 
etmişlerdir.  

“Öğretmenlik mesleği algısı normal devlet memurlarından bir nebze de olsa üstün algılansa da 
gerektiği yerde değildir.” (K6) 

“Hiçbir şey olamazsa öğretmen olsun algısının hakim olduğu bir kültür olduğunu düşünüyorum.” 
(K8) 

Öğretmenlik mesleğinin tatilleri ile konuşuluyor, saygı duyuluyor ve ekonomik olarak hak etmediği yerde olduğu 
konusunda görüş bildiren katılımcılardan biri bu durumu şu sözleri ifade etmişlerdir.  

“Öğretmenlik mesleği toplum tarafından hala saygı duyulan, güvenilen mesleklerden biri olup, 
ekonomik olarak maalesef toplumda hak ettiği yaşam kalitesinde olmayan, özellikle tatilleri 
toplumda çok konuşulan, özveri gerektiren meslektir.” (K1) 

Eğitmenlerin Profesyonel Bir İmaj Çizme Becerilerini Etkileyen Artı ve Eksilerin Değerlendirilmesi  
Araştırmacı tarafından geliştirilmiş olunan yarı yapılandırılmış görüşme formunda bulunan eğitmenlerin profesyonel 
bir imaj çizme becerilerini etkileyen artı ve eksilere ilişkin açık uçlu soruya katılımcıların vermiş olduğu cevaplar 
neticesi oluşturulan tema ve kodlar Tablo 3’te sunulmuştur. 
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Tablo 3: Eğitmenlerin Profesyonel Bir İmaj Çizme Becerilerini Etkileyen Artı ve Eksilere İlişkin Temalar ve Kodlar 
Temalar Kodlar f 

Profesyonel İmaj Becerisini Etkileyen 
Artılar 

Akademik profesyonellik  6 

Mesleki eğitimlerin verilmesi 4 

İletişim becerisi 4 

Velilerin etkisi 4 

Teknolojik beceri 3 

Medyadaki görünüm 3 

Mesleğin kutsallığı 1 

Profesyonel İmaj Becerisini Etkileyen 
Eksiler 

Ekonomik koşullar 3 

Olumsuz öğretmen tutumu 2 

Mesleki yetersizlik 1 

Motivasyon eksikliği 1 

Kıyafet zorunluluğu 1 

Tablo 3 incelendiğinde, eğitmenlerin profesyonel bir imaj çizme becerilerini etkileyen artı ve eksiler konusunda 
katılımcı görüşlerinin profesyonel imaj becerisini etkileyen artılar ve profesyonel imaj becerisini etkileyen eksiler 
olmak üzere 2 tema altında toplandığı görülmektedir. Profesyonel imaj becerisini etkileyen artılar teması altında 
akademik profesyonellik, mesleki eğitimlerin verilmesi, iletişim becerisi, teknolojik beceri, velilerin etkisi, 
medyadaki görünüm ve mesleğin kutsallığı isimli 7 kod olduğu görülmektedir. Eğitmenlerin profesyonel bir imaj 
çizme becerilerini etkileyen artılar konusunda görüş ifade eden katılımcılardan bazılarının görüşlerine aşağıda yer 
verilmiştir. 

“...akademik olarak gelişim olması…” (K1) 

“Profesyonel bir imaj çizme becerilerimizi etkileyen artılar,...” (K10) 

“Profesyonel bir imaj çizmede, kişisel ve mesleki gelişim seminerlerinin olumlu etki ettiğine 
inanıyorum.” (K3) 

“İletişim yeteneği hem eksi hem artı fonksiyonu olabilecek etkilere sahip.” (K5) 

“Kültürlü veliler öğretmenlikte artı rol oynarken” (K8) 

“Artı olarak teknolojik becerilerin artmasını görüyorum.” (K7) 

“...sosyal medya da öğretmenler ile ilgili çıkan olumlu haberler,...” (K10) 

“Öğretmenlik mesleğinin kutsallığı...” (K1) 

Profesyonel imaj becerisini etkileyen eksiler teması altında ekonomik koşullar, olumsuz öğretmen tutumu, mesleki 
yetersizlik, motivasyon eksikliği ve kıyafet zorunluluğu isimli 5 kod olduğu görülmektedir. Eğitmenlerin profesyonel 
bir imaj çizme becerilerini etkileyen eksiler konusunda görüş ifade eden katılımcılardan bazılarının görüşlerine 
aşağıda yer verilmiştir. 

“Ayrıca ekonomik koşullar da kişinin imajını etkiliyor kanaatindeyim.” (K5) 

“İşine profesyonel bakış yok öğretmenlerimizde.” (K14) 

“...mesleki yetersizliktir.” (K2) 

“Motivasyon eksikliği profesyonellik için eksi bir durum oluşturuyor.” (K3) 

“Eksi yön olarak takım elbise kravat zorunluluğunun kalkmasını görüyorum.” (K7) 

Öğretmenlik Mesleğinin Sosyal Konumunun Değerlendirilmesi  
Araştırmacı tarafından geliştirilmiş olunan yarı yapılandırılmış görüşme formunda bulunan öğretmenlik mesleğinin 
sosyal konumunun değerlendirilmesine ilişkin açık uçlu soruya katılımcıların vermiş olduğu cevaplar neticesi 
oluşturulan tema ve kodlar Tablo 4’te sunulmuştur. 
Tablo 4: Öğretmenlik Mesleğinin Sosyal Konumunun Değerlendirilmesine İlişkin Temalar ve Kodlar 

Temalar Kodlar f 

Öğretmenlik Mesleğinin Sosyal Konumu 

 

Mesleki değer kaybı 8 

Kötü ekonomik imaj 5 

Öğretmene saygı var 5 

Öğrenci başarısına odaklı 1 

Tablo 4 incelendiğinde, öğretmenlik mesleğinin sosyal konumunun değerlendirilmesi konusunda katılımcı 
görüşlerinin öğretmenlik mesleğinin sosyal konumu teması altında toplandığı görülmektedir. Öğretmenlik 
mesleğinin sosyal konumu teması altında mesleki değer kaybı, kötü ekonomik imaj, öğretmene saygı var ve öğrenci 
başarısına odaklı isimli 4 kod olduğu görülmektedir. Mesleki değer kaybı olduğu konusunda görüş ifade eden 
katılımcılardan bazılarının görüşlerine aşağıda yer verilmiştir.  
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“Toplumların gelişimini sağlayan en önemli meslek öğretmenliktir. Ancak eskiye nazaran sosyal 
konumumuz değer kaybetmiştir.” (K3) 

“Toplum içinde saygı duyulması gerektiği halde, saygı görmeyen bir meslek haline getirildi ve hem 
toplum hem de öğretmen bunu farkındalar.” (K5) 

“Öğretmenlerin sosyal hayatta itibar görmediğini ve haliyle öğretmenlik mesleğinin sosyal hayatta 
hak ettiği konumda olmadığını düşünüyorum.” (K8) 

Öğretmenlik mesleğinin kötü ekonomik imajı olduğu konusunda görüş ifade eden katılımcılardan bazılarının 
görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. 

“Öğretmen mesleği ekonomik olarak hak ettiği yerde değildir. Toplumda öğretmenlik mesleği çok 
para getirmeyen bir meslek grubu olarak kabul görmektedir.” (K1) 

“Sosyal konum bakımından orta tabakanın en altından maaş ile ancak geçinebilen, ev- okul 

arasında gitmekten öteye geçemeyen bir konumda.” (K6) 

Öğretmene saygı olduğu konusunda görüş ifade eden katılımcılardan bazılarının görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. 

“...toplumda öğretmene saygı ve güven hakimdir.” (K1) 

“Sosyal konum olarak öğretmenlik mesleği sosyal olarak hala güçlü bir konumdadır. Eğitim 
toplumsal bir görevi de sosyalizasyonu sağlamaktır. Dolayısıyla öğretmenlik eşittir toplumun 
sosyalleşmesidir.” (K2) 

Öğretmenlik Mesleğinin İtibarının Gelecekte Ne Tür Değişikliklere Uğrayacağına Yönelik Değerlendirme  
Araştırmacı tarafından geliştirilmiş olunan yarı yapılandırılmış görüşme formunda bulunan öğretmenlik mesleğinin 
itibarının gelecekte ne tür değişikliklere uğrayacağına ilişkin açık uçlu soruya katılımcıların vermiş olduğu cevaplar 
neticesi oluşturulan tema ve kodlar Tablo 5’te sunulmuştur. 
Tablo 5: Öğretmenlik Mesleğinin İtibarının Gelecekte Ne Tür Değişikliklere Uğrayacağına İlişkin Temalar ve Kodlar 

Temalar Kodlar f 

Öğretmenlik Mesleğinin Gelecekte 
İtibarı 

Gelecekte itibarını kaybedecek  10 

Gelecekte itibarını kazanacak  5 

Tablo 5 incelendiğinde, öğretmenlik mesleğinin itibarının gelecekte ne tür değişikliklere uğrayacağı konusunda 
katılımcı görüşlerinin öğretmenlik mesleğinin gelecekte itibarı teması altında toplandığı görülmektedir. Öğretmenlik 
mesleğinin gelecekte itibarı teması altında gelecekte itibarını kaybedecek ve gelecekte itibarını kazanacak isimli 2 
kod olduğu görülmektedir. Öğretmenlik mesleğinin gelecekte itibarını kaybedeceği konusunda görüş ifade eden 
katılımcılardan bazılarının görüşlerine aşağıda yer verilmiştir.  

“Gelecekte giderek öğretmenlik mesleğinin itibarının azalacağını düşünüyorum. Ayrıca eğitim 
fakültelerinin niteliksiz eleman yetiştirmesi de bu itibarsızlığa hizmet edecektir.” (K2) 

“Gördüğüm bir çalışma veya düzenleme maalesef yok. Gelecekte böyle giderse daha da 
itibarsızlaşması kaçınılmaz.” (K6) 

“Gelecekte daha da itibar kaybına uğraşacağına inanıyorum.” (K8) 

“İtibarımız gün geçtikçe azalmaktadır. Gelecekte de farklı olacağını düşünmüyorum. Maalesef.” 
(K10) 

“Eğer gelecekte Milli Eğitim Bakanlığı eğitimle ve eğitimcilerle ilgili olumlu politikalar üretirlerse 
öğretmenlik daha iyi bir konumda olabilir. Ama şunu söylemek gerekirse öğretmenlik meslek itibarı 
her yıl daha da itibarsızlaştırılıyor. Gelecekte belki de bugünden daha da çok itibarsız bir meslek 
olacak.” (K14) 

Öğretmenlik mesleğinin gelecekte itibarını kazanacağı konusunda görüş ifade eden katılımcılardan bazılarının 
görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. 

“Öğretmenlik mesleği hiçbir zaman önemini ve az da olsa itibarını kaybetmeyecektir. Öğretmenlik 
mesleği insana dokunan, insanla ilişkili bir meslek olduğundan beşeri ilişkilerde karşımıza çıkacak 
önemli bir meslek olacaktır.” (K1) 

“Öğretmenlik mesleğinin gelecekte itibarının artacağını düşünüyorum.” (K4) 

“Teknolojiye ayak uydurabilen öğretmenlik mesleği eski saygınlığını kazanacaktır.” (K7) 
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Eğitmenlerin Profesyonel Bir İmaj Sergilemelerine Yardımcı Olmak İçin Neler Yapılabileceğinin 
Değerlendirilmesi 
Araştırmacı tarafından geliştirilmiş olunan yarı yapılandırılmış görüşme formunda bulunan eğitmenlerin profesyonel 
bir imaj sergilemelerine yardımcı olmak için neler yapılabileceğine ilişkin açık uçlu soruya katılımcıların vermiş 
olduğu cevaplar neticesi oluşturulan tema ve kodlar Tablo 6’da sunulmuştur. 
Tablo 6: Eğitmenlerin Profesyonel Bir İmaj Sergilemelerine Yardımcı Olmak İçin Neler Yapılabileceğine İlişkin Temalar ve Kodlar 

Temalar Kodlar f 

Öğretmenlerin Yapması Gerekenler Mesleki gelişimi artırmalı 5 

İletişim becerilerini geliştirmeli 3 

Fiziksel ve ruhsal olarak gelişim 2 

 Teknolojiye ayak uydurmalı 1 

Toplumun Yapması Gerekenler Öğretmene saygı göstermeli 8 

Öğretmenle empati kurmalı 2 

Öğretmeni desteklemeli 1 

MEB’in Yapması Gerekenler Öğretmenlere sürekli eğitim vermeli 4 

Öğretmenlere değer vermeli 4 

Sorunlara çözüm bulmalı 1 

 Öğretmen eğitiminin kalitesi artmalı 1 

Siyasetçilerin Yapması Gerekenler Öğretmenlerin ekonomik koşullarını iyileştirme 5 

Mesleğin itibarını kazandırma 2 

Medyanın Yapması Gerekenler Mesleğin itibarını destekleme 6 

Olumlu haberlere yer verme 3 

Tablo 6 incelendiğinde, eğitmenlerin profesyonel bir imaj sergilemelerine yardımcı olmak için neler yapılabileceğine 
konusunda katılımcı görüşlerinin öğretmenlerin yapması gerekenler, toplumun yapması gerekenler, MEB’in yapması 
gerekenler, siyasetçilerin yapması gerekenler ve medyanın yapması gerekenler olmak üzere 5 tema altında toplandığı 
görülmektedir. Öğretmenlerin yapması gerekenler teması altında akademik mesleki gelişimi artırmalı, iletişim 
becerilerini geliştirmeli, fiziksel ve ruhsal olarak gelişim ve teknolojiye ayak uydurmalı isimli 4 kod olduğu 
görülmektedir. Öğretmenlerin yapması gerekenler konusunda görüş ifade eden katılımcılardan bazılarının 
görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. 

“...sürekli gelişim için iyi iletişim, kendine fiziksel ve ruhsal olarak katkı sağlayacak her türlü 
çalışma.” (K1) 

“Profesyonel bir imaj için mesleki yeterliklerimizi arttırmalı, yenilikleri takip etmeliyiz” (K3) 

“Öğretmenler gerekli eğitimleri almalı, öğrencilere yaklaşımlarında empatik olmalıdır.” (K4) 

“Öğretmenler teknolojiye ayak uydurmalı.” (K7) 

“Öğretmenler kendini geliştirecek etkinliklerde stres atabilir. Toplum öğretmen okul işbirliğine 
önem vermeli.” (K9) 

Toplumun yapması gerekenler teması altında öğretmene saygı göstermeli, öğretmenle empati kurmalı ve öğretmeni 
desteklemeli isimli 3 kod olduğu görülmektedir. Toplumun yapması gerekenler konusunda görüş ifade eden 
katılımcılardan bazılarının görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. 

“Öğretmen daha çok saygı ve anlayış. Tatil konuşmayı bırakıp öğretmenleri anlayacak empatik 
yaklaşım.” (K1) 

“Toplum öğretmenlere yaklaşımların da saygılı olmalı.” (K4) 

“Toplum öğretmenlere empati kurmalı.”  (K7) 

“Öğretmenler motivasyonunu bir an önce geri kazanmalı, bunun için önce toplum öğretmeni 
desteklemeli.” (K10) 

MEB’in yapması gerekenler teması altında öğretmenlere sürekli eğitim vermeli, öğretmenlere değer vermeli, 
sorunlara çözüm bulmalı ve öğretmen eğitiminin kalitesi artmalı isimli 4 kod olduğu görülmektedir. MEB’in 
yapması gerekenler konusunda görüş ifade eden katılımcılardan bazılarının görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. 

“Eğitim fakülteleri ve enstitülerinin kalitesini artırmak gerekiyor. Ayrıca atanmış öğretmenlerin 
kendilerini sürekli geliştirmesi içi MEB’in kaliteli hizmet içi eğitim programları hazırlaması 
gerekmektedir.” (K2) 

“Meb, genel anlamda haklarımızı iyileştirici çalışmalar yapmalı ve sorunlarımıza çözümler 
üretmelidir.” (K3) 

“MEB öğretmenlere verilen değeri artırmalı.”(K7) 
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“MEB önce öğretmenlerine değer vermeli ki...” (K15) 

“Öğretmen eğitimlerinin daha da titizlikle yapılması, hizmet içi seminerlere vb. eğitimlere yer 
verilmesi faydalı olacaktır.” (K12) 

Siyasetçilerin yapması gerekenler teması altında öğretmenlerin ekonomik koşullarını iyileştirme ve mesleğin itibarını 
kazandırma isimli 2 kod olduğu görülmektedir. Siyasetçilerin yapması gerekenler konusunda görüş ifade eden 
katılımcılardan bazılarının görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. 

“Her şeyden önce öğretmenlerin ekonomik problemlerini sürekli dile getirmelerini önlemek için 
iyileştirmeler yapılmalı. Arkasından mesleğin imajını cazip hale getirecek düzenlemeler gidilmeli.” 
(K5) 

“Öğretmenlerin ekonomik olarak ta desteklenmesi gerekir.” (K8) 

“Siyasetçiler öğretmenleri ekonomik yönden desteklemeli.” (K7) 

“Siyasetçiler mesleğin itibarını arttırmalı...” (K10) 

Medyanın yapması gerekenler teması altında mesleğin itibarını destekleme ve olumlu haberlere yer verme isimli 2 
kod olduğu görülmektedir. Medyanın yapması gerekenler konusunda görüş ifade eden katılımcılardan bazılarının 
görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. 

“Medya: Sadece öğretmenler gününde değil her zaman değeri ve önemi olan, önem verilen bir 
meslek olduğu belirtilmesi, önem verilmesi…” (K1) 

“....veya öğretmenlikle ilgili olumlu haberlere yer verilmeli.” (K10) 

“...medya vasıtasıyla toplumda da öğretmenlik mesleği itibarını yükseltebilsin.” (K15) 

“Medya kötü örnek kadar iyi örnekleri de yansıtmalı.” (K7) 

“Medya da olumlu davranışların daha çok yayınlanması ve farkındalık oluşturulması gerekir.” 
(K11) 

SONUÇ VE ÖNERİLER   
Öğretmenlik mesleğinin mevcut algısı konusunda katılımcı görüşlerinin öğretmenlik mesleğinin mevcut algısı teması 
altında toplandığı görülmektedir. Öğretmenlik mesleğinin mevcut algısı mesleğin saygınlığı yok, hak ettiği yerde 
değil, tatilleri ile konuşuluyor, saygı duyuluyor ve ekonomik olarak hak etmediği yerde şeklinde değerlendirilmiştir. 
Araştırmaya göre, eğitmenlerin çoğu mesleki imajlarına ilişkin olumsuz görüşlere sahipken, öğretmenlerin çok 
küçük bir kısmı olumlu görüşlere sahiptir. Öğretmenlerin mesleki imajlarına ilişkin olumsuz tutumlarının yüksek 
olması, sosyal konumları ile sosyal ve ekonomik koşullarının uygun olmadığını düşünmelerinden kaynaklanıyor 
olabilir. Hem Gökırmak'ın (2006) "öğretmen statüsü üzerine bir araştırma" adlı çalışmasında hem de Aydın, Canavar 
ve Akkın'ın (2018) "öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine ve öğretmenliğin toplumsal statüsüne ilişkin bakış 
açılarının belirlenmesi" başlıklı çalışmasında öğretmenlik mesleğinin zayıf bir sosyal statüye sahip olduğu tespit 

edilmiştir. Torun'un (2010) "çeşitli statülerde görev yapan öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları 
(Isparta örneği)" konulu araştırmasında öğretmenlerin yarısından fazlası öğretmenlik mesleğine gereken önemin 
verilmediğini belirtmiştir. Benzer şekilde, Karaman, Acar, Kılıç, Buluş ve Erdoğan'ın (2013) "Sakarya ilinde görev 
yapan öğretmenlerin bakış açısıyla öğretmenlik mesleğinin konumu ve saygınlığı" araştırmasında da öğretim 
elemanlarının mesleklerine yeterince değer verilmediğini düşündükleri ortaya çıkmıştır. Sözer'in (2015) 
araştırmasına göre, Mersin'de köy ilk ve ortaokullarında görev yapan öğretmenlerin yaklaşık %70'i öğretmenlik 
mesleğinin toplumda değer görmediğini, itibar kaybettiğini, hak ettiği saygıyı görmediğini ve ekonomik durumunun 

kötü olduğunu belirtmiştir. 

Eğitmenlerin profesyonel bir imaj çizme becerilerini etkileyen artı ve eksiler konusunda katılımcı görüşlerinin 
profesyonel imaj becerisini etkileyen artılar ve profesyonel imaj becerisini etkileyen eksiler olmak üzere 2 tema 

altında toplandığı görülmektedir. Profesyonel imaj becerisini etkileyen artılar akademik profesyonellik, mesleki 
eğitimlerin verilmesi, iletişim becerisi, teknolojik beceri, velilerin etkisi, medyadaki görünüm ve mesleğin kutsallığı 
şeklinde ifade edilmiştir. Profesyonel imaj becerisini etkileyen eksiler ise ekonomik koşullar, olumsuz öğretmen 
tutumu, mesleki yetersizlik, motivasyon eksikliği ve kıyafet zorunluluğudur. Esen, Temel ve Demir'in (2017) 

"Türkiye'de Öğretmenlerin Karşılaştıkları Mesleki Sorunların İkili Karşılaştırma Yöntemiyle Ölçeklendirilmesi" 
başlıklı çalışmasında, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim politikaları, mesleki saygınlığın azalması ve yetersiz fiziki 
koşullar ve altyapı, öğretmenler için ilk üç sorun alanı olarak tespit edilmiştir. 

Öğretmenlik mesleğinin sosyal konumunun değerlendirilmesi konusunda katılımcı görüşlerinin öğretmenlik 
mesleğinin sosyal konumu teması altında toplandığı görülmektedir. Öğretmenlik mesleğinin sosyal konumu 
katılımcılar tarafından mesleki değer kaybı, kötü ekonomik imaj, öğretmene saygı var ve öğrenci başarısına odaklı 
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olarak açıklanmıştır. Ünsal ve Bağçeci'nin (2016) araştırmasında da öğretmenler, mesleki imajlarının geçmişe kıyasla 
genellikle daha zayıf olduğunu belirtmiştir. Yine Doğan'ın (2018) araştırmasında eğitmenlerin, mesleğin ve 
öğretmenlerin geçmişte daha fazla saygı görmesine rağmen bu saygının azaldığına inandıkları ortaya çıkmıştır. 
Gökırmak (2006) ve Aydın ve diğerleri (2018) tarafından yapılan çalışmalar, öğretmenlik mesleğinin sosyal 
konumunda son yıllarda giderek artan bir düşüş olduğunu ortaya koymuştur. Yurdakul, Gür, elik ve Kurt'un (2016) 
araştırmasına katılan öğretmenlerin üçte ikisinden fazlası öğretmenlerin toplumsal itibarının her geçen gün 
azaldığını, %38,9'u ise öğretmenlik mesleğinin itibarının ve imajının onarılamayacak derecede zarar gördüğünü 
belirtmiştir. 

Öğretmenlik mesleğinin itibarının gelecekte ne tür değişikliklere uğrayacağı konusunda katılımcı görüşlerinin 
öğretmenlik mesleğinin gelecekte itibarı teması altında toplandığı görülmektedir. Öğretmenlik mesleğinin gelecekte 
itibarı gelecekte itibarını kaybedecek ve gelecekte itibarını kazanacak başlıkları altında değerlendirilmiştir. 
Hargreaves ve diğerlerine (2006) göre, öğretmenlik mesleği ile yüksek statülü mesleğe ilişkin algılar arasındaki 
uçurumu daraltmanın bir yolu, çalışma koşullarını ve öğretmenliğin mali olmayan faydalarını iyileştirmek, dış 
denetim ve düzenlemeleri gevşetmek ve öğretmenliği saygı duyulan ve değer verilen bir makam olarak görmektir. 
Eğitmenlerin profesyonel bir imaj sergilemelerine yardımcı olmak için neler yapılabileceğine konusunda katılımcı 
görüşlerinin öğretmenlerin yapması gerekenler, toplumun yapması gerekenler, MEB’in yapması gerekenler, 
siyasetçilerin yapması gerekenler ve medyanın yapması gerekenler olmak üzere 5 tema altında toplandığı 
görülmektedir. Öğretmenlerin yapması gerekenler akademik mesleki gelişimi artırmalı, iletişim becerilerini 
geliştirmeli, fiziksel ve ruhsal olarak gelişim ve teknolojiye ayak uydurmalı şeklindedir. Toplumun yapması 
gerekenler öğretmene saygı göstermeli, öğretmenle empati kurmalı ve öğretmeni desteklemeli olarak ifade edilmiştir. 
MEB’in yapması gerekenler öğretmenlere sürekli eğitim vermeli, öğretmenlere değer vermeli, sorunlara çözüm 
bulmalı ve öğretmen eğitiminin kalitesini artırmalı şeklindedir. Siyasetçilerin yapması gerekenler ise öğretmenlerin 
ekonomik koşullarını iyileştirme ve mesleğin itibarını kazandırma olarak açıklanmıştır. Son olarak medyanın 
yapması gerekenler ise mesleğin itibarını destekleme ve olumlu haberlere yer verme olarak belirtilmiştir. Karaman 

ve diğerlerinin (2013) araştırmasında, öğretmenlerin kişisel olarak çağın eğitim bilgisi doğrultusunda 
gelişememesinin mesleğin itibarını ve saygınlığını olumsuz etkilediği gösterilmiştir. Semerci, Semerci, Eliüşük ve 
Kartal'ın (2012) "Öğretmenlik mesleğinin gündemine ilişkin öğretmen görüşleri (Bartın il örneği)" araştırmasına 
göre öğretmenlerin yarısından fazlası (%52,7) öğretmenlerin okumadığını belirtmiştir. Eğitmenlerin kişisel ve 
mesleki gelişimlerini ilerletecek etkinliklere katıldıkları ifadesi, Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri'nde "Tutum 
ve Değerler" yeterlik kategorisinde öğretmenlerin yeterlik göstergelerinden biridir (MEB, 2017b). Ayrıca, 15. Milli 
Eğitim Şurası'nda öğretmenlerin mesleki gelişimleri için yüksek lisans ve doktora programlarına devam etmelerinin 
teşvik edilmesi tavsiye edilmiştir. Ünsal ve Bağçeci'nin (2016) araştırmasına katılanlar, öğretmenlerin mesleki 
imajlarını geliştirmek için neler yapmaları gerektiği konusunda şu görüşleri dile getirmişlerdir: derslerinde yetkin 
olmak, kendilerini geliştirmek, birlik ve beraberlik içinde davranmak, kendilerine ve mesleklerine saygı duymak. 
Eğitmenlerin kendilerini yenilemeleri ve geliştirmeleri gerektiği alt teması, görüşlerinde en sık yer alan temadır. Bu 
araştırma ile mevcut araştırmanın sonuçlarının karşılaştırılabilir olduğu söylenebilir. 

Öneriler 

Öğretmenler, öğrencilerini yetiştirmek ve kendilerinden daha fazla fedakârlık yapmak için mesleki sorumluluk ve 
mesleklerinin kutsal olduğu anlayışıyla davranmalıdır.  
Öğretmenler daha etkili iletişim kurabilmeli, uygun kıyafet ve tavırlara dikkat etmeli ve takdire şayan davranışlar 
sergilemelidir.  

Öğretmenler, alanlarıyla ilgili yayınları takip edebilmeli, kendilerini geliştirmek için hizmet içi eğitim faaliyetlerine, 
konferanslara, seminerlere vb. katılabilmeli, küresel olaylardan haberdar olabilmeli, sosyal ve teknik gelişmelere 
uyum sağlayabilmelidir.  

Öğretmenlerin sosyal ve ekonomik hakları güçlendirilebilir. Bu durumda öğretmenlerin ücretleri artırılabilir ve erken 
emeklilik imkânı sunulabilir. Öğretmenlik kariyer basamakları aynı zamanda etkin bir şekilde uygulanabilir. 
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GİRİŞ   
Disipliner öğretim fikri, belirli bir konu alanının sınırları dahilinde eğitim vermek olarak tanımlanmaktadır. İlk 
olarak 1940'larda ortaya çıkan Essentialist felsefenin bir yan ürünüdür (matematik veya tarih gibi). Bu yöntem, 
dersleri ayrı ayrı öğretmeyi, öğrencinin disiplinler arası transfer çalışmasını kendi başına tamamlayacağını 
varsaymayı ve bilginin sentezini içerebilecek her türlü etkinliği dışlamayı içerir (Yıldırım, 1996). Öte yandan, 
ilerlemeci eğitim yaklaşımıyla birlikte ortaya çıkan disiplinlerarası öğretim, genel olarak, geleneksel konu alanlarının 
çeşitli fikirlerin anlamlı bir şekilde birleştirilmesi yoluyla sunulması olarak tanımlanabilir (Yıldırım, 1996). 

Bu fikir, farklı alanları bir araya getiren araştırmalara bakılarak da görülebileceği gibi, çok uzun zamandır var olan 
bir fikirdir. Galileo Galilei, modern bilimin temellerini atan bir fizikçi, matematikçi, astronom ve mühendisti. 
Fizikçi, matematikçi, astronom, filozof ve teolog olan Isaac Newton yüksek matematiğe katkıda bulunmuştur. Albert 

Einstein, kimya ve matematiğe katkıda bulunan teorik bir fizikçiydi. Disiplinlerarası öğretim ya da disiplinlerarası 
yaklaşım, eğitim programlarında bir dersin çeşitli derslerle ilişkilendirilmesini ifade eder. Yalçın (2013) 
disiplinlerarası yaklaşımı iki ya da daha fazla disiplinin ya da çalışma alanının birleşimi ya da kapsamı olarak 
tanımlarken, Jacobs (2009) bir kavramın, konunun ya da deneyimin işlenmesi için farklı disiplinlerin metodolojik 
bilgisini kullanan bir müfredat yaklaşımı olarak tanımlamaktadır. Eğitmen, disiplinlerarası yaklaşımın altında yatan 
bilgiye göre birçok disiplini bütünleştirir veya birbirine bağlar. Bu teoriye göre, bağlantıda rastgelelik ya da 
öngörülemezlik yerine farkındalık vardır. 
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Disiplinlerarası Öğretim Yaklaşımına İlişkin İlkokul 
Öğretmenlerinin Görüşleri 
Primary School Teachers' Views on Interdisciplinary Teaching Approach 

ÖZET 

Bu araştırma, ilkokul öğretmenlerinin disiplinlerarası öğretim stratejilerine ilişkin görüşlerine 
ışık tutmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada veriler nitel araştırma desenlerinden durum 
çalışması ve içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmaya Batman il merkezinde 
görev yapan 15 ilkokul öğretmeni katılmıştır. Araştırmacılar, veri toplama aracı olarak açık 
uçlu sorular geliştirmiştir. 4 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formundan 
elde edilen veriler analiz edilmiş olup ulaşılan sonuçlardan bazıları şöyledir: Katılımcılar 
disiplinlerarası öğretim yönteminin anlamını dersler arası bağlantı, konuların faklı yönlerinin 
ele alınması, birden fazla disiplinden öğretmenle öğretim, bireyin kendini ve çevreyi tanıması 
ve öğrenciyi farklı düşünmeye teşvik olarak tanımlamıştır. Katılımcı öğretmenlerin, 

disiplinlerarası öğretim uygulamalarının daha etkili olması için önerilerine ilişkin görüşleri 
eğitim öğretimin planlanması, okul yönetiminin desteği, yeni öğretim tarzının benimsenmesi, 
materyal desteği, öğretmenlerin birlikte çalışmasının desteklenmesi, öğretmen eğitimi, çözüm 
odaklı yaklaşım, çevreden destek alma şeklindedir. 
Anahtar Kelimeler: Disiplinlerarası Öğretim, Öğretmen, Öğretim Yaklaşımı. 

ABSTRACT 

This study aims to shed light on primary school teachers' views on interdisciplinary teaching 

strategies. In this study, data were analyzed using case study and content analysis from 

qualitative research designs. Fifteen primary school teachers working in Batman city center 

participated in the study. The researchers developed open-ended questions as a data collection 

tool. The data obtained from the semi-structured interview form consisting of 4 open-ended 

questions were analyzed and some of the results obtained are as follows: The participants 

defined the meaning of interdisciplinary teaching method as the connection between courses, 

addressing different aspects of subjects, teaching with teachers from more than one discipline, 

recognizing the individual's self and the environment, and encouraging students to think 

differently. The opinions of the participant teachers regarding their suggestions for 

interdisciplinary teaching practices to be more effective are as follows: planning of education 

and training, support of school administration, adoption of new teaching style, material 

support, support for teachers to work together, teacher training, solution-oriented approach, 

support from the environment. 

Keywords: Interdisciplinary Teaching, Teacher, Teaching Approach 
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Bu kriterlere göre disiplinlerarası eğitim fikri, merkezi bir konuyu merkeze koymak ve bazen bu temayı diğer 
disiplinlerle ilişkilendirmek olarak tanımlanabilir. Bu yöntemde, belirli bir fikir, konu ya da mesele temel olarak 
alınır ve ilgili alanlardan bu konuya farklı açılardan ışık tutabilecek bilgi ve beceriler bir araya getirilir (Aydın ve 
Balım, 2005; Yıldırım, 1996). Yıldırım (1996), sunulması gereken konudan sapmayı önlemek için, dersin 
eğitmeninin diğer dersin tüm konusunu değil, yalnızca kendi konusuyla ilgili kısımlarını açıklaması gerektiğini ileri 
sürer. 
Yıldırım'a (1996) göre, bu tür bir dersin temel amacı, öğrencinin birbirinden farklı olguları bir araya getirerek 
ilişkilendirmesi ya da başka bir deyişle, bir bütünlük oluşturması ve konuyu birçok açıdan algılamasıdır. 
Öğrencilerin öğrendiklerini gerçek dünya durumlarına uygulayabilmeleri ve bu yorumu kullanarak çözümler 
üretebilmeleri beklenir. Sadece teorik bilgiler parça parça öğrenilir ve bu atmosfer oluşana kadar deneyimlerine katkı 
sağlayamaz. Ayrıca disiplinlerarası yaklaşımın bireyin kendini tanımasını, çevresinde olup bitenlerin farkında 
olmasını ve değişiklik yapabilmesini sağladığını belirten Gür (2003), disiplinlerarası yaklaşımın entegrasyon ve 
problem çözme becerileri açısından disiplin temelli eğitimden daha faydalı ve isteğe bağlı bir tamamlayıcı olduğunu 
iddia etmektedir. Disiplinleri yeni bir bakış açısıyla değerlendirme kapasitesi sağlar ve bilgi akışına dayalı olarak 
diğer bakış açılarını dinlemeyi gerektirir (Gür, 2003). 

Disiplinlerarası öğretim yöntemi için yukarıda belirtilen gerekçelere dayanarak disipliner yaklaşımın göz ardı 
edildiği ya da gereksiz olduğu düşünülmemelidir (Yıldırım, 1996). Çünkü bazen bir konunun öğretimi için gerekli 
olan tek şey kendi akademik alanının doğası ve prosedürleridir. Disiplinler arası yöntemlere dayalı programlar, tek 
disiplinli yaklaşımlara dayalı programlardan daha fazla materyal içermesine rağmen, tüm alanları entegre etmek 
mümkün değildir. Entegrasyon, disiplinler arasında ilgili ve faydalı bilgiler olduğunda multidisipliner yaklaşımda 
gerçekleşir. Başka bir deyişle, disiplinler arasındaki bağlantılar açık ve sağlam olmalıdır (Chrysostomou, 2004). 
Sonuç olarak, okullarda her bir alana özel bir öğretme-öğrenme ortamının yanı sıra disiplinler arası yaklaşıma dayalı 
öğrenme-öğretme ortamları da uygulanmalıdır. Okullarda modern toplumun beklenti ve gereksinimlerini 
karşılayacak yeni ders yapılarının geliştirilmesi ve bu doğrultuda ders materyallerinin üretilmesi büyük önem 
taşımaktadır. Bilimsel ve teknolojik çalışmaların 21. yüzyılın gereklilikleri doğrultusunda birden fazla disiplini aynı 
anda kapsayacak şekilde yürütülmesi, tek tip öğrenci yerine farklı düşünebilen öğrencilerin yetiştirilmesi gerekliliği 
eğitim programlarında değişikliklere yol açmaktadır (Özçelik, 2015). 

Türkiye'de disiplinlerarası öğretim yöntemi üzerine çok sayıda araştırma yapılmıştır. İşte bu çalışmalardan birkaçı: 
Disiplinlerarası bir yaklaşım üzerine inşa edilen yaratıcı problem çözme müfredatının bu yetenek üzerindeki etkisini 
araştıran Özkök (2005), böyle bir programın önemli bir etkisi olduğu sonucuna varmıştır. Coşkun (2009) tarafından 
yapılan bir araştırmada sekizinci sınıf matematik dersinin disiplinler arası bir yaklaşımla işlenmesinin öğrencilerin 
matematik performansları ve eleştirel düşünme eğilimleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmada çok disiplinli 
öğretim stratejisinin öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimlerini önemli ölçüde etkilemediği, ancak akademik 
başarıları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Yarımca (2011) ilköğretim ikinci kademe görsel 
sanatlar dersinde disiplinlerarası yaklaşıma dayalı olarak oluşturulan uygulamalarda, disiplinlerarası yaklaşımın 
geleneksel yaklaşıma göre sanat eğitimi üzerinde yararlı bir etkisi olduğunu bulmuştur. Güven ve Hamalosmanoğlu 
(2012) dördüncü sınıf fen ve teknoloji ders kitabında yer alan çevre etkinliklerini disiplinlerarası bir bakış açısıyla 
incelemişlerdir. Araştırma, fen ve teknoloji ders kitabının bu strateji için uygun olmadığını ortaya koymuştur. 
Arslantaş (2013) tarafından yapılan araştırmada dördüncü sınıf görsel sanatlar dersinde disiplinlerarası bir yaklaşımla 
öğretimin öğrencilerin derse ilişkin görüşleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmanın bulguları, çok disiplinli 
yaklaşımın öğrencilerin algıları üzerinde çok az etkisi olduğu sonucuna varmıştır. İlk ve ortaokul müfredatında 
disiplinlerarası öğretim stratejilerine ilişkin öğretmen görüşleri Özhamamcı (2013) tarafından yapılan yüksek lisans 
tez araştırması için toplanmıştır. Çalışma sonucunda, eğitmenler ilkokul ve ortaokul müfredatındaki disiplinler arası 
uygulamaları genel olarak değerli bulmalarına rağmen, uygulamanın en faydalı yanının öğrencilerin konuları daha 
iyi anlamalarına yardımcı olması olduğunu belirtmişlerdir. 
Doğan (2014) tarafından yapılan araştırmada, öğrencilerin derse dahil oldukları, konunun kökenine inerek çok sayıda 
görüş edindikleri ve grup olarak ürettikleri öğeleri sunarken çok iyi yapılandırıldıkları tespit edilmiştir. Öğrencilerin 
öğrendiklerini günlük yaşamlarına uygulamada etkili oldukları gibi önemli bulgular da elde edilmiştir. 
2005-2006 eğitim-öğretim yılından bu yana Türkiye'deki ilköğretim okullarında yapılandırmacı temelli müfredat 
kullanılmaktadır. Disiplinlerarası öğretim metodolojisi, derslerin düzenlenmesinde temel teşkil etmiştir. Yeni 

müfredatta üniteler yerine daha geniş konuları içeren temalar seçilmiş ve bu temalar birçok disiplinle 
ilişkilendirilmiştir (Acat ve Ekinci, 2005). İlkokuldaki çocuklar dünyayı bir bütün olarak görürler. Bu bağlamda, 
disiplinler arası bir öğretim yaklaşımına dayalı müfredat geliştirmek çok önemlidir. Nitekim ilkokullarda 
materyallerin parça parça değil de bir bütün olarak sunulduğunda başarılı öğrenmenin gerçekleştiğinin altını 
çizilmiştir (Acat ve Ekinci, 2005).  Bu bağlamda, müfredatı uygulayanlar olarak öğretmenlerin disiplinlerarası 
öğretim yöntemine ilişkin düşüncelerini dikkate alarak mevcut durumu değerlendirmek faydalı olacaktır. Literatür 
tarandığında disiplinlerarası öğretim yöntemine ilişkin çok sayıda araştırmaya rastlanmıştır. Ancak sınıf 
öğretmenlerinin disiplinlerarası öğretim yöntemine yönelik görüşleri herhangi bir araştırmaya konu olmamıştır. 
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Araştırmacılar, öğretmenlerin bir kavram, konu ya da temayı birden fazla disiplinle ilişkilendirirken nelere dikkat 
ettiklerini incelemenin, bu yaklaşımı kullanırken karşılaştıkları zorluklar ve bu zorluklara yönelik geliştirdikleri 
çözümlere ilişkin görüşlerini almanın ve disiplinlerarası yaklaşımı derslerinde nasıl kullandıklarına dair gözlemler 
yapmanın verimli bir konu olacağına inanmışlardır. Sonuç olarak, araştırmacılar gerekli olduğuna inandıkları için bu 
çalışmayı gerçekleştirmeyi tercih etmişlerdir. Ayrıca, sonuçların literatürü geliştireceği öngörülmektedir. 

Bu kapsamda bu çalışmanın amacı disiplinlerarası öğretim yaklaşımına ilişkin ilkokul öğretmenlerinin görüşlerini 
belirlemektir. Bu genel amaç altında araştırmada şu sorulara yanıtlar aranmıştır: 

Öğretmen görüşlerine göre disiplinlerarası öğretim yöntemi ne demektir? 

Öğretmen görüşlerine göre disiplinlerarası öğretim yaklaşımı öğrenci tutumlarını değiştirmekte midir? 

Öğretmen görüşlerine göre disiplinlerarası öğretim uygulamaları sırasında karşılaşılan sorunlar nelerdir? 

Öğretmen görüşlerine göre disiplinlerarası öğretim uygulamalarının daha etkili olması için getirilen öneriler nelerdir? 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 
Bu araştırma, ilkokul öğretmenlerinin disiplinler arası öğretim stratejisi hakkında ne düşündüklerini ortaya çıkarmak 
için nitel veri toplama ve analiz yöntemlerini kullanmıştır. Nitel araştırmanın amacı, insan davranışının çeşitli 
yönlerini doğal ortamında kavramaktır. İnsan davranışını incelemek için esnek ve kapsamlı bir teknik kullanılabilir 
(Yıldırım & Şimşek, 2018). Nitel araştırma yaklaşımının kullanılması, belirli bir konunun etkilenen topluluğun bakış 
açısından değerlendirilmesini mümkün kılar. İnsanların inançları, görüşleri, bağlantıları ve davranışları hakkında 
derinlemesine ayrıntılar da sağlanır (Dağalp, 2020). Bu çalışmada nitel bir araştırma tekniği olan fenomenoloji 
deseni kullanılmıştır. Fenomenoloji adı verilen nitel araştırma tekniği, katılımcıların belirli bir olay, durum veya 
fikirle ilgili deneyimlerini betimlemeyi amaçlar. Çalışmanın temel kaygısı, katılımcıların olay, durum veya fikirle 
ilgili kendi yorumlarının onlar için ne anlam ifade ettiği, nasıl düzenlendiği ve özünün ne olduğudur. Bir kişinin 
yaşam deneyimleri, bilinçli varlığını, hislerini, duygularını ve iç dilini de içeren yaşam dünyasını oluşturduğundan, 
araştırmacı öznel deneyimlerin iç dünyasını araştırmak için katılımcının yaşam dünyasına erişmeye çalışır 
(Christensen, Johnson ve Turner, 2015). Fenomenolojik tasarımın vurgusu, tanıdığımız ancak tam olarak 
kavrayamadığımız olgular üzerinedir. Bir bireyin bir olguya ilişkin deneyimlerini, algılarını ve yorumlarını 
araştırmak fenomenolojik araştırmaların hedefidir (Yıldırım ve Şimşek, 2018). 

Çalışma Grubu 

Araştırma grubunu oluşturmak için amaçlı örnekleme tekniklerinden biri olan maksimum çeşitlilik ve kolay 
erişilebilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Örneklemi oluştururken çalışma konusundan etkilenebilecek kişilerin 
çeşitliliğini mümkün olduğunca geniş tutmak, maksimum çeşitlilik örneklemesinin hedefidir. Ancak maksimum 
çeşitliliğe ulaşmanın amacı genelleme yapmak değil, bu çeşitliliğe uygun olarak çalışma konusunun çeşitli yönlerini 

vurgulamaktır. Kolayda örneklemde araştırmacı, erişimi kolay olan bir yer seçer. Bu yaklaşım çalışmayı hızlandırır 
ve daha faydalı hale getirir (Yıldırım & Şimşek, 2018). Bu durumda araştırmada Batman merkezde görev yapan 15 
ilkokul öğretmeni ile görüşülmüştür. Çalışma grubuna ait değişkenler Tablo 1’de sunulmuştur. 
Tablo 1: Araştırmaya Katılanların Demografik Değişkenleri 
S.No Cinsiyet Branş Yaş Kıdemi Öğrenim Durumu 

K01 Kadın Sınıf Öğretmeni 41 17 yıl Lisans 

K02 Kadın Sınıf Öğretmeni 29 6 yıl Yüksek Lisans 

K03 Erkek Sınıf Öğretmeni 47 25 yıl Lisans 

K04 Erkek Sınıf Öğretmeni 43 22 yıl Yüksek Lisans 

K05 Erkek Sınıf Öğretmeni 41 20 yıl Lisans 

K06 Kadın Sınıf Öğretmeni 30 7 yıl Lisans 

K07 Erkek Sınıf Öğretmeni 45 20 yıl Yüksek Lisans 

K08 Erkek Sınıf Öğretmeni 41 18 yıl Yüksek Lisans 

K09 Kadın Sınıf Öğretmeni 40 15 yıl Lisans 

K10 Kadın Sınıf Öğretmeni 46 25 yıl Lisans 

K11 Erkek Sınıf Öğretmeni 47 25 yıl Lisans 

K12 Erkek Sınıf Öğretmeni 37 15 yıl Lisans 

K13 Kadın Sınıf Öğretmeni 37 12 yıl Yüksek Lisans 

K14 Erkek Sınıf Öğretmeni 54 33 yıl Lisans 

K15 Kadın Sınıf Öğretmeni 50 27 yıl Yüksek Lisans 

Tablo 1’de verilen katılımcıların profili incelendiğinde, çalışmada 8 erkek 7 kadın öğretmen bulunmaktadır. 
Branşları bakımından tüm öğretmenler sınıf öğretmenidir. Yaşları bakımından katılımcı öğretmenler 29-54 yaş 
aralığındadır. Kıdem süreleri bakımından ise en az 6 yıl, en fazla 25 yıllık kıdeme sahip öğretmenler çalışmada yer 
almıştır. Öğrenim durumları bakımından 9 lisans, 6 yüksek lisans mezunu öğretmen bulunmaktadır 
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Veri Toplama Araçları 
Fenomenolojik desenin kullanıldığı çalışmalarda, araştırmanın odaklandığı olguyu deneyimleyen ya da yansıtan 
bireyler ya da gruplar veri kaynağı olarak kullanılır. Fenomenolojik araştırmalarda birincil veri toplama yöntemi 
olarak görüşme kullanılır (Yıldırım & Şimşek, 2018). Yarı yapılandırılmış bir görüşmede araştırmacı, konu hakkında 
daha fazla bilgi edinmek için açık uçlu sorular sorarken aynı zamanda katılımcılara önceden hazırlanmış sorular da 
sorabilir (Altınel ve Akın, 2020). 
Nitel araştırmaların en önemli unsuru görüşmelere yer vermesidir. Çalışmada katılımcılarla gerçekleştirilen bir 
görüşmede, araştırmacının tartışılacak konu için genel bir planı vardır ancak sabit bir şekilde soru sırasını takip etme 
zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu görüşmelerin en büyük zenginliği; görüşülen kişilerin cevap verme şekillerinde, 
cevaplarının uzunluğunda ve konuştukları her konuda büyük bir esneklik tanınmasıdır. Böyle bir görüşmenin amacı, 
araştırmaya katılan kişileri “kendi sözleri” ile konuşmaya teşvik etmektir. Çalışmada dört açık uçlu soru ve beş 
demografik sorudan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu, uzmanların 
eleştirileri doğrultusunda gözden geçirilmiş ve gerçek liderliğin tüm yönlerini kapsayan sorular kullanılarak anlaşılır 
ve araştırmanın hedefleriyle ilgili hale getirilmiştir 

Verilerin analizi 

Katılımcılarla yapılan derinlemesine görüşmelerin ses kaydına alınıp yazılı metne dönüştürülmesinin ardından 
verilerin analizi gerçekleştirilmeye hazır duruma gelmiştir. Çalışmanın amacı ve sürecine göre seçilecek doğru analiz 
yöntemi belirlenirken verilerin doğru toparlanmasını, güvenilir sonuçlar vermesini ve yorumlanmasını sağlayacak bir 
yöntem olmasına dikkat edilmiştir. Bu bağlamda çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden; mesaj değeri taşıyan her 
verinin belirlenen amaç doğrultusunda taranması, kategorilere ayrılması, özetlenmesi ve elde edilen bulguların 
araştırma amacı doğrultusunda analiz edilip yorumlanması işlemlerini içeren bir araştırma yöntemi olarak tanımlanan 
içerik analizi tercih edilmiştir. İçerik analizi, görüşmeler sonucunda elde edilen yazılı dokümanların içinde yer alan 
belirli sözcük veya kavramların bulunma durumunu ortaya koymak için yapılmaktadır. Bu doğrultuda dokümanlarda 
yer alan bu sözcük ya da kavramların anlamları ve ilişkileri belirlenerek analiz edilmekte ve metinlerdeki mesaja 
ilişkin çıkarımlar elde edilmektedir (Altınel ve Akın, 2020). 

BULGULAR  

Bu bölümde araştırma sorularına yönelik bulgulara yer verilmiştir. 

Disiplinlerarası Öğretim Yönteminin Anlamı 
Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde katılımcılara disiplinlerarası öğretim yönteminin onlar için anlamının ne 
olduğunun öğrenilmesi amacıyla “Disiplinlerarası öğretim yöntemi" sizin için ne anlama geliyor?” sorusu 
yöneltilmiştir. Katılımcılardan elde edilen verilerin analizi sonucu elde edilen bulgular Tablo 2.’de gösterilmiştir. 
Tablo 2: Disiplinlerarası Öğretim Yönteminin Anlamının İlişkin Bulgular 
Temalar Kodlar f 

Disiplinlerarası Öğretim 
Yönteminin Anlamı 

Dersler arası bağlantı kurulmalı. 6 

Konuların faklı yönlerinin ele alınması 6 

Birden fazla disiplinden öğretmenle öğretim 2 

Bireyin kendini ve çevreyi tanıması 1 

Öğrenciyi farklı düşünmeye teşvik 1 
 Toplam 16 

Tablo 2 incelendiğinde; katılımcı öğretmenlerin, disiplinlerarası öğretim yönteminin onlar için anlamının ne 
olduğuna ilişkin görüşlerinin disiplinlerarası öğretim yönteminin anlamı özellikler olmak üzere tek tema altında 
toplandığı görülmektedir. Katılımcıların ifadeleri frekans bakımından sırasıyla; dersler arası bağlantı, konuların faklı 
yönlerinin ele alınması, birden fazla disiplinden öğretmenle öğretim, bireyin kendini ve çevreyi tanıması ve 
öğrenciyi farklı düşünmeye teşvik olmak üzere 5 kod altında toplanmıştır. Disiplinler arası öğretim yönteminin 
anlamı teması altında dersler arası bağlantı kurulmalı şeklinde görüş ifade eden bazı katılımcıların görüşleri şöyledir: 

“Eğitimde öğrencilerin ilgi, yeteneklerine göre farklılık gösteren dersler yer alır. Dersler arasında bağlantı 
kurularak öğretimin yapılması disiplinlerarası öğretim yöntemi anlamına gelir.” (K2) 

“İki veya daha fazla  dersin birbirleriyle ilişkilendirilerek işlenmesi anlamına geliyor.” (K3) 

“Farklı disiplin alanlarındaki konuların; öğrenme amacıyla bir problem, bir tema ya da bir konu üzerinde 
genellenmesi ya da bütünleştirilmesidir. Diğer bir deyişle bir konunun farklı alanlarla ya da derslerle 
kullanılarak genellenmesidir.” (K7) 

“Disiplinler arası yaklaşım derken bir dersin konularını işlerken diğer derslerle bağlantı kurarak işlemek. 
Böylece konunun diğer bilimlerle olan bağlantısı ve derslerin birbiri ile olan bağlantısını güçlendirerek kalıcı 
hale getirmek.” (K11) 
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Katılımcı öğretmenlerin, disiplinlerarası öğretim yönteminin onlar için anlamının ne olduğuna ilişkin görüşlerinin 
konuların farklı yönlerden ele alınması şeklinde değerlendirilmiştir. Bu koda ilişkin verilen cevaplar incelendiğinde 
çağın değişen ihtiyaçlarına göre konuların farklı boyutlarla ele alınması, farklı bakış açılarının değerlendirilmesi ve 
bir konunun bilgi ve becerilerle harmanlanması şeklindeki açıklamalarla ifade edildiği görülmüştür. Konuların farklı 
yönlerden ele alınması şeklinde cevap veren katılımcıların görüşlerinden bazılarına aşağıda yer verilmiştir.  

“Disiplinlerarası öğretim Çağımızın değişen ihtiyaçlarına yönelik ortaya çıkmıştır. Bir konunun sadece tek bir 
yönden ele alınması değil de ihtiyaca göre parçadan bütüne doğru ilgili olduğu tüm anlamlı ilişkilerdir.” (K9) 

“Bir problemin farklı disiplinlerin bakış açılarıyla değerlendirilmesi ve bu değerlendirmelerin derlenmesi ve 

uygulanması” (K10) 

“Farklı disiplinlerin aynı ders ya da konu içerisinde harmanlanmış bir şekilde sunulması anlamına geliyor. 
Burada amaç farklı disiplinlere ait bilgi ve becerilerin uyum içerisinde bir araya getirilmesidir. Öğrencilerin 
bütüncül bir biçimde düşünebilmesine katkı sunan bir yöntemdir. STEM uygulamalarının bu öğretim 
yöntemine uygun olacağını düşünüyorum.” (K13) 

“Bir problemin çözümünde farklı disiplinlerin birada kullanılması olarak anlaşılmaktadır. Disiplinler arası 
problemin çözümüne yönelik bağ kurularak faydalanılan bir öğretim yöntemidir.” (K15) 

Disiplinler arası öğretim yönteminin anlamı teması altında birden fazla disiplinden öğretmenle öğretim, bireyin 
kendini ve çevreyi tanıması, öğrenciyi farklı düşünmeye teşvik şeklinde kodlar oluşturulmuştur. Bu bağlamda farklı 
disiplinlerden öğretmenlerle çalışılması, kişinin kendisine ve çevresine olan farkındalığı ve farklı bilgilerin 
öğrencilerin farklı düşünmesini teşvik edeceği yönünde görüşler ifade edilmiştir. Bu bağlamda görüş ifade eden 

birkaç öğretmen görüşü oluşmuş ve bunlara aşağıda yer verilmiştir. 

“Aynı anda birden fazla disiplinden öğretmenle aynı sınıf ortamında öğretim yöntemidir.” (K4) 

“Bireyin kendini tanıması, çevresinde olup bitenlerden haberdar olması ve değişimler ortaya koyması 
anlamına geliyor.” (K3) 

“Disiplinler arası öğretim yöntemi benim için farklı alanlardaki bilgilerin bir araya getirilmesi ile öğrencileri 
detaylı ve farklı düşünmeye teşvik eden bir yöntem anlamına gelmektedir.” (K6) 

Disiplinlerarası Öğretim Stratejisinin Öğrencilerin Konuya İlişkin Tutumlarını ya da Sınıftaki 
Performanslarını Geliştireceğine İnanca İlişkin Özellikler 

Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde katılımcıların disiplinlerarası öğretim stratejisinin öğrencilerin konuya ilişkin 
tutumlarını ya da sınıftaki performanslarını geliştireceğine inancının ve nedenlerinin öğrenilmesi amacıyla 
“Disiplinlerarası öğretim stratejisinin öğrencilerin konuya ilişkin tutumlarını ya da sınıftaki performanslarını 
geliştireceğine inanıyor musunuz? Neden?” sorusu yöneltilmiştir. Katılımcılardan elde edilen verilerin analizi 
sonucu elde edilen bulgular Tablo 3’te gösterilmiştir. 
Tablo 3: Disiplinlerarası Öğretim Stratejisinin Öğrencilerin Konuya İlişkin Tutumlarını ya da Sınıftaki Performanslarını Geliştireceğine 
İnancına İlişkin Bulgular 
Temalar Kodlar f 

Gelişime İnanç 
Evet 15 

Hayır - 

Öğrencilerin Konuya İlişkin Tutumları 

Öğrenmeye ilgi artar 8 

Olumlu tutum geliştirme 3 

Öğrencinin zihninde somutlaşır 1 

Kalıcı öğrenme. 1 

Farklı bakış açısı geliştirir 1 
 Toplam 14 

Öğrencilerin Sınıftaki Performansları 

Öğrenme kalıcı olur 6 

Performans artar 5 

Düşünme becerisi gelişir 3 

Başarı artar 2 

 Problem çözme becerisi artar 1 

 Yaratıcılık gelişir 1 
 Toplam 18 

Tablo 3 incelendiğinde; katılımcı öğretmenlerin, disiplinlerarası öğretim stratejisinin öğrencilerin konuya ilişkin 
tutumlarını ya da sınıftaki performanslarını geliştireceğine yönelik inancına ilişkin görüşlerinin frekans bakımından 
sırasıyla; gelişime inanç, öğrencilerin konuya ilişkin tutumları ve öğrencilerin sınıftaki performansları olmak üzere 
üç tema altında toplandığı görülmektedir. Gelişime inanç teması altındaki görüşlerin tamamı disiplinlerarası öğretim 
stratejisinin öğrencilerin konuya ilişkin tutumlarını ya da sınıftaki performanslarını geliştireceği yönündedir. 
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Öğrencilerin konuya ilişkin tutumları teması altında katılımcılar, öğrenmeye ilgi artar, olumlu tutum geliştirme, 
öğrencinin zihninde somutlaşır, kalıcı öğrenme ve farklı bakış açısı geliştirir şeklinde görüş bildirmişlerdir. 
Öğrencilerin konuya ilişkin tutumları teması altında öğrenmeye ilginin artacağına yönelik bazı katılımcıların 
görüşleri şöyledir: 

“Evet inanıyorum. Sonuçta birey bu yolla öğrendiği bilginin, edindiği kazanımın kendisine yararlı olduğunu 
ve fayda sağladığını gördükçe öğrenmeye olan ilgi ve merakı artacaktır.” (K5) 

“Problemlere farklı çözümler üretir. Parçadan hareketle bütüne ulaşır. Hazır bilgiye kolayca ulaşan öğrenci 
yerine, düşünen sorgulayan, eleştiren, çözüm üreten öğrenciler yetişmesini sağladığı için öğrencilerin 
performanslarını geliştireceğine inanıyorum.” (K9) 

“Evet. Öğrencilerde girişimcilik ruhu, sorunları tespit etme ve çözme becerisini geliştireceğine inanıyorum” 
(K10) 

“Öğrencilerin farklı bakış açılarını geliştirme, ilgilerini çekme ve anlatılacak konuyu pekiştirmede işe yarar.” 
(K14) 

Öğrencilerin konuya ilişkin tutumları teması altında olumlu tutum geliştirme, öğrencinin zihninde somutlaşır, kalıcı 
öğrenme ve farklı bakış açısı geliştirmeye yönelik bazı katılımcıların görüşleri şöyledir: 

“Bu da konuya ilişkin tutumlarını ya da sınıftaki performanslarını olumlu yönde etkileyecektir.” (K5) 

“Bu öğretim stratejisinin öğrencilerin tutumlarını ve performanslarını geliştireceğine inanıyorum.” (K6) 

“Evet inanıyorum. Derslerde birbirinden bağımsız öğrendikleri bilgiler, disiplinlerarası öğretim yöntemi 
kullanılması ile öğrencilerin zihninde somutlaşır.” (K2) 

“Öğrencilerin bir konuyu farklı açılardan değerlendirebilmesine katkı sunacaktır. Konular arasında anlamlı 
bağlantılar kurmalarını sağlar.” (K13) 

Öğrencilerin sınıftaki performansları teması altında katılımcılar, öğrenme kalıcı olur, performans artar, düşünme 
becerisi gelişir, başarı artar, problem çözme becerisi artar, yaratıcılık gelişir şeklinde görüş bildirmişlerdir. 
Öğrencilerin sınıftaki performansları teması altında öğrenmenin kalıcı olacağına yönelik bazı katılımcıların görüşleri 
şöyledir: 

“Bunun yanında öğrenmenin pekişeceğine ve kalıcı öğrenmelerin artacağına da inanıyorum. (K10) 

“Öğrencilerin farklı bakış açılarını geliştirme, ilgilerini çekme ve anlatılacak konuyu pekiştirmede işe yarar. 
(K14) 

“Öğrencilerin derse aktif katılımını artırmanın yanında daha öğretilen konunun daha kalıcı öğrenilmesini de 
sağlar.” (K15) 

Katılımcıların disiplinlerarası öğretim stratejisinin öğrencilerin konuya ilişkin tutumlarını ya da sınıftaki 
performanslarını geliştireceğine inancının ve nedenleri arasında öğrencilerin sınıftaki performanslarından performans 
artışı şeklinde görüş ifade eden katılımcılardan bazılarının görüşleri aşağıda verildiği gibidir.  

“Evet öğrencilerin performansını geliştirir.” (K3) 

“Bu da öğrenmeyi ve performansı artırmayı kolaylaştıracaktır.” (K4) 

“Evet. Özellikle ilkokulda dersler birbiri ile ilintili olduğu için öğrencilerin performanslarını olumlu yönde 
geliştireceğine inanıyorum.” (K8) 

Öğrencilerin sınıftaki performansları teması altında düşünme becerisi gelişir, başarı artar, problem çözme becerisi 
artar, yaratıcılık gelişir şeklinde görüş ifade eden bazı katılımcıların görüşleri şöyledir: 

“Bu yöntem öğrenciyi analiz, sentez, yorumlama gibi üst düzey düşünmeye, anlamaya dayalı olduğu için 
katkısı fazla olacaktır.” (K6) 

“Bu açıdan öğrenciler derse olumlu tutum geliştirir ve akademik başarıları artar.” (K2) 

“Evet gönülden inanıyorum. Disiplinlerarası öğretim konuların bağlantılı olması yönünden öğrencinin 
problem çözme becerisini artırır. Problemlere farklı çözümler üretir. Parçadan hareketle bütüne ulaşır.” (K9) 

Disiplinlerarası Öğretim Uygulamaları Sırasında Karşılaşılan Sorunlar 

Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde katılımcılara disiplinlerarası öğretim uygulamaları sırasında karşılaşılan 
sorunların ne olduğunun öğrenilmesi amacıyla “Disiplinlerarası öğretim uygulamaları sırasında karşılaştığınız 
sorunlar nelerdir?” sorusu yöneltilmiştir. Katılımcılardan elde edilen verilerin analizi sonucu elde edilen bulgular 

Tablo 4’te gösterilmiştir. 
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Tablo 4: Disiplinlerarası Öğretim Uygulamaları Sırasında Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Bulgular 
Temalar Kodlar f 

Bireylere ilişkin sorunlar 

Zaman sıkıntısı 7 

Müfretadatı yetiştirme kaygısı 4 

Öğrenci farklılıkları 3 

Öğrencinin hazır bulunuşu 2 

Öğretmen donanım eksikliği. 2 

Velilerin tutumu 1 
 Toplam 19 

Okula ilişkin sorunlar 

Materyal eksikliği. 6 

Sınıf mevcudunun fazla olması 4 

Mekanla ilgili sıkıntı. 2 

Bölgenin özellikleri 1 
 Toplam 13 

Tablo 4 incelendiğinde; katılımcı öğretmenlerin, disiplinlerarası öğretim uygulamaları sırasında karşılaşılan 
sorunlara ilişkin görüşlerinin frekans bakımından sırasıyla; bireylere ilişkin sorunlar ve okula ilişkin sorunlar olmak 
üzere iki tema altında toplandığı görülmektedir. Bireylere ilişkin sorunlar teması altında zaman sıkıntısı müfretadatı 
yetiştirme kaygısı, öğrenci farklılıkları, öğrencinin hazır bulunuşu, öğretmen donanım eksikliği ve velilerin tutumu 
kodları oluşturulmuştur. Öğretmenlerin karşılaştığı sorunlardan ilki olan zaman sıkıntısı konusunda görüş ifade eden 

katılımcı görüşlerinden bazılarına aşağıda yer verilmiştir.  

“...en önemlisi de zaman yönetimi süre...” (K1) 

“Disiplinlerarası öğretim yaklaşımını uygularken zaman yetersizliği büyük bir sorun olarak önümüze 
çıkmaktadır. Öğretim programlarını hazırlarken bu yaklaşımı dikkate alarak düzenlenmesi gerekir.” (K3) 

“...zaman sıkıntısı karşılaşılan sorunlar arasından bazılarıdır.” (K6) 

“İlaveten disiplinler arası yaklaşım önceden planlamayı gerektiren bir süreç olup vakit sınırlılığı bu durumda 
ön plana çıkabilir.” (K12) 

Katılımcı öğretmenlerin, disiplinlerarası öğretim uygulamaları sırasında karşılaşılan sorunlara ilişkin görüşlerinden 
bireylere ilişkin sorunlardan müfredat yetiştirme kaygısı, öğrenci farklılıkları, öğrencinin hazır bulunuşu, öğretmen 
donanım eksikliği ve velilerin tutumu konusundaki katılımcı görüşlerinden bazılarına aşağıda yer verilmiştir.  

“Müdredatı yetiştirme kaygısı ve ...” (K1) 

“Programda müfredatın birbiri ile çakışmaması, ders programının hazırlanırken farklı derslerdeki konuların 
birbirine işleniş açısından paralel olması gerekmektedir” (K8) 

“Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi de karşılaşılan sorunlar arasında” (K8) 

“Öğrencilerin ilgi ve öğrenme süreçlerindeki farklılıklar- Velilerin tutumları” (K10) 

“Konu ile ilgili yeterli donanıma sahip olmayan öğretmenler süreç yönetimi konusunda güçlük yaşarlar.” 
(K2) 

Okula ilişkin sorunlar teması altında materyal eksikliği, sınıf mevcudunun fazla olması, mekanla ilgili sıkıntı, 
bölgenin özellikleri kodları oluşturulmuştur. Öğretmenlerin karşılaştığı sorunlardan ilki olan materyal eksikliği 
konusunda görüş ifade eden katılımcı görüşlerinden bazılarına aşağıda yer verilmiştir.  

“...okul materyal eksiklikleri,...” (K1) 

“Etkinlikler için malzeme eksikliği...” (K10) 

“...ve materyallere ulaşımımızın zor olması da yine uygulamada güçlüklere sebep olabiliyor.” (K13) 

Öğretmenlerin karşılaştığı sorunlardan sınıf mevcudunun fazla olması, mekanla ilgili sıkıntı, bölgenin 
özellikleri konusunda görüş ifade eden katılımcı görüşlerinden bazılarına aşağıda yer verilmiştir.  

“...sınıf mevcutlarının kalabalık olması da karşılaşılan sorunlar arasında.” (K2) 

“...sınıflarımızın kalabalık olması sebebiyle uygulamada güçlükler yaşanabilir.” (K13) 

“...mekan uygunsuzluğu da olumsuz yansıyabiliyor. Ders dışı bir çalışma olduğu için de ekstra zorluk 
oluşuyor.” (K4) 

“Bulunduğumuz bölgenin fiziki ve sosyal imkanlarında yaşanabilecek kısıtlılıklar bazı sınırlılıklara sebep 
olabilir.”  (B12) 
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Disiplinlerarası Öğretim Uygulamalarının Daha Etkili Olması İçin Öneriler 

Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde katılımcılara disiplinlerarası öğretim uygulamalarının daha etkili olması için 
önerin ne olduğunun öğrenilmesi amacıyla “Disiplinlerarası öğretim uygulamalarının daha etkili olması için 
önerileriniz nelerdir?” sorusu yöneltilmiştir. Katılımcılardan elde edilen verilerin analizi sonucu elde edilen bulgular 
Tablo 5’te gösterilmiştir. 
Tablo 5: Disiplinlerarası Öğretim Uygulamalarının Daha Etkili Olması İçin Önerilere İlişkin Bulgular 
Temalar Kodlar f 

Disiplinlerarası Öğretim 
Uygulamaları İçin Öneriler 

Eğitim öğretimin planlanması 6 

Okul yönetiminin desteği 5 

Yeni öğretim tarzının benimsenmesi 3 

Materyal desteği 3 

Öğretmenlerin birlikte çalışmasının desteklenmesi 2 

Öğretmen eğitimi 3 

Çözüm odaklı yaklaşım 1 

 Çevreden destek alma 1 
 Toplam 9 

Tablo 5 incelendiğinde; katılımcı öğretmenlerin, disiplinlerarası öğretim uygulamalarının daha etkili olması için 
önerilerine ilişkin görüşlerinin disiplinlerarası öğretim uygulamaları için öneriler olmak üzere tek tema altında 
toplandığı görülmektedir. Katılımcıların ifadeleri frekans bakımından sırasıyla; eğitim öğretimin planlanması, okul 
yönetiminin desteği, yeni öğretim tarzının benimsenmesi, materyal desteği, öğretmenlerin birlikte çalışmasının 
desteklenmesi, öğretmen eğitimi, çözüm odaklı yaklaşım, çevreden destek alma olmak üzere 8 kod altında 
toplanmıştır. Disiplinler arası öğretim uygulamaları için önerilerden ilki olan eğitim öğretim planlamasına ilişin bazı 
katılımcıların görüşleri şöyledir: 

“Eğitim- öğretim çalışmalarının iyi planlanması gerekir” (K2) 

“Ders dışı bir uygulama olarak değil müfredatın bir parçası olarak yürütülmelidir. Ayrıca öğretmenler 
uzaktan eğitimler yoluyla değil yüz yüze ve uygulamalı olarak çalışmaya katılmalıdır.” (K4) 

“Öğretim programları hazırlanırken bu konuda birbirini destekleyecek kazanımlara odaklanabilir. 
Programlar bu anlamda yeniden tasarlanabilir, zenginleştirilebilir. Öğrenen ve öğreten için zengin öğrenme 
ortamları oluşturulabilir. Öğrenme içerikleri ve etkinlikler hazırlanarak öğrenenlerin hizmetine sunulabilir.” 
(K5) 

“Ders programlarının (müfredatın) ve ders kitaplarının bu bakış açısıyla güncellenmesi ya da yeniden 
hazırlanması gerekmektedir.” (K7) 

Disiplinler arası öğretim uygulamaları için önerilerden ikincisi okul yönetiminin desteğidir. Öğretmenlerin planlarını 
yaparken, kendilerini geliştirmeleri e zenginleştirmeleri için yönetimin desteğine ihtiyaç duyduklarına ilişkin 
görüşlerini paylaşmışlardır. Okul yönetiminin desteği konusunda bazı katılımcıların görüşleri şöyledir: 

“...okul idaresinin desteği,” (K3) 

“Daha etkili olması için öğretmenlerinin planlarını hazırlarken daha dikkat etmesi, zaman ayırması ve bunu 
benimsemesi gerekiyor. Öğretmene zaman baskısı ve ya belli sürede belirlenen tüm kazanımların bitirilmesi 
için baskı yapılmamalı.” (K11) 

“Okul yönetiminden bu uygulamaları yapan sınıf ve öğretmenlerin ihtiyaçlarını dinleme ve geliştirmeye 
yönelik yaklaşımlar gerektiğini düşünüyorum” (K13) 

Disiplinler arası öğretim uygulamalarının daha etkili olması için önerilerine ilişkin yeni öğretim tarzının 
benimsenmesi, materyal desteği, öğretmenlerin birlikte çalışmasının desteklenmesi, öğretmen eğitimi, çözüm odaklı 
yaklaşım, çevreden destek alma konusunda görüşlerini ifade eden katılımcılardan bazılarının görüşleri şu şekildedir.  

“Her öğretmen bir dersteki konuyu, başka dersin konularıyla entegre ederek anlatması, ilişkilendirmesi, bol 
bol örnek vermesi, yeri gelince sınıfın duvarlarını aşarak gezi gözlem yaparak kalıcı öğrenme için etkili 
olabilir.” (K9) 

“Uygulamayı öğretmenlere tanıtmak gerekir. Disiplinler arası öğretim konulu hizmetiçi eğitimlerin alınması 
sağlanabilir. İletişimi güçlendirmek ve malzeme desteği sağlamak gerekir.” (K10) 

“Bir sınıfta teknolojik imkânlar sıkıntılı ise ya da sınıfta fiziki şartların iyileştirilmesi gerekiyorsa ya da bir 
laboratuvar desteği gerekiyorsa idare ile sıkı bir iş birliği yapılabilmelidir.” (K13) 

“Farklı disiplinlerin nasıl birbiri ile eşleştirileceğine dair bir kılavuz ya da yol haritası öğretmenin işini 
kolaylaştıracaktır. Konu ile ilgili yapılabilecek yüz yüze veya çevrimiçi dersler ile farkındalık oluşturulabilir.” 
(K8) 
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“Öğretmenlerin bu konuda aldıkları eğitimlerle uygulamada bulunmaları, uygulamada sorunları çözüm 
odaklı aza indirme gayretleri, ivedilik arz etmesi, okul idaresinin desteği, öğrencileri bilgilendirme, çevredeki 
kaynak kişilerle iletişim ve destek sağlanması olabilir.” (K1) 

“Uygun olan tüm derslerde uygulanması, Öğretmene yönelik uygulamalı yetiştirme programları, Örnek 
uygulamaların basılı kaynaklarının okullara ulaştırılması.” (K15) 

SONUÇ VE ÖNERİLER   
Katılımcı öğretmenlerin, disiplinlerarası öğretim yönteminin onlar için anlamının ne olduğuna ilişkin görüşlerinin 
disiplinlerarası öğretim yönteminin anlamı teması altında toplandığı görülmüştür. Katılımcıların disiplinlerarası 
öğretim yönteminin anlamını dersler arası bağlantı, konuların faklı yönlerinin ele alınması, birden fazla disiplinden 
öğretmenle öğretim, bireyin kendini ve çevreyi tanıması ve öğrenciyi farklı düşünmeye teşvik olarak tanımladıkları 
belirlenmiştir. Disiplinler arası bir öğretim stratejisi, bir fikri, konuyu veya temayı birçok akademik alanla 
ilişkilendirmeyi içerir. Bir fikir, konu ya da tema, ilişkili olduğu birçok disiplin için kabul edilebilir olmalıdır 
(Arslantaş, 2006). Disiplinlerarası öğretim yöntemi, ancak öğrencilerin konu hakkında kalıcı bir anlayış kazanmaları 
isteniyorsa bu şekilde başarılı olabilir. Disiplinlerarası öğretim stratejisi, günlük yaşamla ilgili konuları içermelidir. 
Çok disiplinli öğretim yöntemlerinin modern yaşamı yansıttığı düşünüldüğünde önemli görülmektedir (Yarımca, 
2011). 

Katılımcı öğretmenlerin, disiplinlerarası öğretim stratejisinin öğrencilerin konuya ilişkin tutumlarını ya da sınıftaki 
performanslarını geliştireceğine yönelik inancına ilişkin görüşlerinin gelişime inanç, öğrencilerin konuya ilişkin 
tutumları ve öğrencilerin sınıftaki performansları olmak üzere üç tema altında toplandığı görülmüştür. Öğrencilerin 
konuya ilişkin tutumlarına ilişkin katılımcılar, öğrenmeye ilgi artar, olumlu tutum geliştirme, öğrencinin zihninde 
somutlaşır, kalıcı öğrenme ve farklı bakış açısı geliştirir şeklinde görüş bildirmişlerdir. Öğrencilerin sınıftaki 
performanslarına ilişkin katılımcılar, öğrenme kalıcı olur, performans artar, düşünme becerisi gelişir, başarı artar, 
problem çözme becerisi artar, yaratıcılık gelişir şeklinde görüş bildirmişlerdir. Öğrencilerin bir konuyu farklı 
açılardan görmelerini sağlamak disiplinlerarası öğretim yönteminin hedeflerinden biridir (Yıldırım, 1996). Bu 
bağlamda, disiplinlerarası öğretim yönteminin amacına ulaşması, eğitmenlerin öğrencilerin bir konuyu çeşitli 
açılardan görme kapasitelerine dikkat etmesiyle sağlanacaktır. Ayrıca, öğrencilerin olayları farklı açılardan görme 
kapasitelerini geliştirmek modern eğitimin hedeflerinden biridir. Bu şekilde, eğitmenlerin böyle bir görüşü dile 
getirmesi, bu yeteneğe sahip olanların yetişmesine yardımcı olacaktır. Bir eğitimci, çeşitli alanlar arasında bağlantı 
kurarken diğer eğitimcilerin görüşlerini dikkate aldığını söyledi. Eğitmenlerin işbirliği, disiplinlerarası bir eğitim 
programının başarısındaki en önemli unsurlardan biridir (Duman ve Aybek, 2003; Jacobs, 1989; Tchudi ve Stephen, 
1993; Yıldırım, 1996). Dolayısıyla, eğitmenin diğer öğretmenlere danışarak geliştirdiği disiplinlerarası öğretim 
etkinlikleri programın başarıya ulaşmasına yardımcı olabilir. 

Katılımcı öğretmenlerin, disiplinlerarası öğretim uygulamaları sırasında karşılaşılan sorunlara ilişkin görüşlerinin 
bireylere ilişkin sorunlar ve okula ilişkin sorunlar olmak üzere iki tema altında toplanmıştır.  Bireylere ilişkin 
sorunlar zaman sıkıntısı, müfretadatı yetiştirme kaygısı, öğrenci farklılıkları, öğrencinin hazır bulunuşu, öğretmen 
donanım eksikliği ve velilerin tutumu olarak ifade edilmiştir. Okula ilişkin sorunlar ise materyal eksikliği, sınıf 
mevcudunun fazla olması, mekanla ilgili sıkıntı, bölgenin özellikleri olarak ifade edilmiştir. Raporlarına göre, çok 
disiplinli öğretim tarzını uygulamak öğretmenler için sorunlu olmuştur. Zaman yetersizliği, ulusal ve uluslararası 
literatürde disiplinler arası öğretim yönteminin dezavantajlarından biri olarak gösterilmektedir (Konukaldı, 2012; 
Sullivan, 2000; Suraco, 2006). Çalışmanın, eğitmenlerin zaman yönetimi sorunları yaşadığına dair bulguları hem 
ulusal hem de uluslararası literatürle tutarlıdır. Disiplinlerarası öğretim stratejisini doğru bir şekilde uygulamak için 
çeşitli alanlardan kaynak edinmek hayati önem taşımaktadır. Nitekim Coşkun (2009) disiplinlerarası öğretim 
yönteminin başarılı olabilmesi için öğretim materyallerinin kullanılmasının gerekli olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, 
birçok akademik alandan kaynak ve tekniklerin kullanılması, öğrencilerin bir fikri, temayı veya konuyu daha etkili 
bir şekilde anlamalarına yardımcı olabilir. Bunun nedeni, disiplinler arası öğretim yöntemlerinin öğrencilerin 
gelişiminde kullanılmasıdır. Yoğun müfredat nedeniyle öğretmenler disiplinlerarası öğretim yöntemini kullanırken 
zorlandıklarını belirtmişlerdir. Yoğun müfredat nedeniyle disiplinlerarası öğretim tarzını uygulamak zordur. Mevcut 

müfredatta kapsanan alanlara yetişmeye çalışırken, öğretmenler disiplinlerarası öğretim tarzına dayalı etkinlikler 
oluşturma görevinin yükünü hissedebilirler. 

Katılımcı öğretmenlerin, disiplinlerarası öğretim uygulamalarının daha etkili olması için önerilerine ilişkin görüşleri 
eğitim öğretimin planlanması, okul yönetiminin desteği, yeni öğretim tarzının benimsenmesi, materyal desteği, 
öğretmenlerin birlikte çalışmasının desteklenmesi, öğretmen eğitimi, çözüm odaklı yaklaşım, çevreden destek alma 
olarak ifade edilmiştir. Öğretmenlere göre hizmet içi eğitim verilmelidir. Öğretmenlerin disiplinler ötesi öğretimi 
uygulayabilmeleri için bu konuda yeterince bilgili olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, bu stratejiyi uygulamaya 
koymak zor olabilir. Öğretmenler, ders ve çalışma kitaplarının disiplinlerarası bir öğretim metodolojisi kullanılarak 
oluşturulmasını önermektedir. Öğretme-öğrenme sürecinde, ders ve çalışma kitapları temel öğretme ve öğrenme 
yardımcılarıdır (Ünsal ve Güneş, 2002). Ders ve çalışma kitaplarındaki etkinlikler diğer derslerle ilişkilendirilerek 
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düzenlenirse, eğitmenlerin disiplinlerarası öğretim yöntemini kullanması daha kolay olacaktır. Ayrıca, ders ve 
çalışma kitaplarını tasarlamak için müfredatlar kullanılır. Öğretim programlarının bu yaklaşıma uygun olarak 
yapılandırılmadığı düşüncesi, ders ve çalışma kitaplarının bu şekilde düzenlenmemiş olmasıyla desteklenmektedir. 

Öneriler 
Son olarak, gelecekte yapılacak araştırmalar, daha geniş bir katılımcı yelpazesiyle daha büyük ölçekli çalışmalar 
yaparak ve eğitmenlerin mezun oldukları kurumları ve çalışma sürelerini hesaba katarak Türkiye'de disiplinlerarası 
öğretimin durumuna ışık tutabilir. Ayrıca, daha kapsamlı veri toplamak için eğitim fakültelerinde çalışan konu 
uzmanları, müfredat geliştiriciler ve ölçme ve değerlendirme uzmanlarına danışılması tavsiye edilmektedir. 
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GİRİŞ  
İnsanoğlu var olduğundan beri güzellik arayışı içerisinde olmuştur. İnsanlar, yaşadıkları alanları, kullandıkları 
eşyaları, hatta kendilerini bile güzel görmek istemişlerdir. Yaşamlarını sürdürebilmek için keşifler yapmış, aletler ve 
günlük kullanım eşyaları üretmişlerdir. Ürettikleri eşyalardan en önemli olanlarından biri, başta basit bir ihtiyaçtan 
doğan daha sonra çok büyük gelişim gösteren seramiklerdir. Kullandıkları birçok şeyde olduğu gibi, seramiği de 
süslemek istemişler ve çok çeşitli yöntemler kullanmışlardır.  
Işıktan’a göre seramikte süsleme, ‘yüzeyi boyanan, sırlanan, çizilen ve benzeri işlemlerle desen oluşturulan eşya ile 
aramızda bir bağ kurmamız ve ona yeni anlamlar yüklememiz olarak da ele alınabilir.’ İnsanoğlu, toplumların 
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Cruse Tarama Makinesinin Türk Seramik Sektöründe Kullanımı  
The Usage of Cruse Scanning Device in Turkish Ceramic Sector 

ÖZET 

Günümüz seramik karo üretiminde baskı teknolojilerinin seramik sektörüne uyarlanmalarıyla 
üretimde büyük gelişmelere ve yeniliklere olanak sağlanmıştır. Doğada var olan mermer, ağaç, 
taş görünümlerinin yüksek çözünürlükte, aslına uygun şekilde seramik yüzeye uygulanması 
seramik karoların katma değerinin artmasına neden olmuştur. Seramik yüzey tasarımlarının 
doğal nesnelerden yola çıkılarak gerçekleştirilmesine olanak sağlayan yeni teknoloji 
cihazlarından olan Cruze tarayıcılar son yıllarda seramik sektöründe kullanılmaya başlanmıştır. 
Cruse tarayıcılar, sadece seramik dekor endüstrisinde değil,  arşivlerde, müzelerde ve sanat 
eserlerinin reprodüksiyonları için kullanılan araçlardır. Ahşap zeminler, seramik karolar,  
laminatlar,  kumaşlar, mobilya tasarımı ve duvar kâğıdı üretimi için istenilen yüzeyleri 
dijitalleştirebilmekte ve çok yüksek çözünürlükle bilgisayara aktarılabilmektedir. Bu sayede de 
yeni yüzey tasarımlarının oluşturulması ve seramik yüzeylere uygulanması mümkün 
olmaktadır. Bu araştırmanın amacı; Cruse tarama makinesinin seramik sektöründe kullanımını 
araştırmak ve teknolojinin seramik üretim yöntemlerine etkisini incelemektir. Araştırmanın 
kapsamı ve konusu; doğal veya yapay dokuların, Cruse tarama makinesi ile seramik yüzeylere 
aktarımıdır. Cruse tarama makinesinin neden ve hangi alanlarda tercih edildiği, nasıl 
kullanıldığı, görüntü kalitesi, Türkiye’deki örnekleri bu araştırmanın kapsamını 
oluşturmaktadır. Araştırmada Cruze tarama makinesinin çalışma prensipleri, seramik 
sektöründe kullanımı, sektöre olan katkısı incelenmiştir. Seramik sektöründe kullanılan 
araçlardan biri olan Cruse tarayıcılar hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır.  Konu ile ilgili 
yapılan literatür taramalarının azlığı nedeni ile bu çalışmanın alana katkı sağlayacağı ve yeni 
bir kaynak oluşturacağı umulmaktadır. 
Anahtar kelimeler:  Cruse Tarama Makinesi, Seramik, Karo.  

ABSTRACT 

With the adaptation of press technologies in contemporary ceramic production, there has been 

effective improvements and innovations in the production. The application of marble, tree, and 

stone visuals, which already exist in the nature, on the surface of the ceramic in accordance 

with the original material has caused a rise in the added value of the ceramic tiles. Being the 

new technology devices, Cruse scanners which enable the designs of the ceramic surfaces 

being derived from the natural objects has been in use in ceramic industry in recent times. 

Cruse scanners are tools that are not only used in ceramic decoration industry but they are also 

convenient in archives, museums, and the reproduction of the art works. The desired surface 

can be digitalized and transferred to computers in a really high resolution for the production of 

wooden floors, ceramic tiles, laminated flooring, fabrics, furniture design, and wallpapers. 

Owing to this, it is possible to create new surface designs and apply on ceramic surfaces. The 

purpose of the research is to make research about the usage of Cruse scanning device in the 

ceramic sector and analyze the impact of the technology on the methods of ceramic production. 

The content and the topic of the research is the transfer of the natural or artificial texture 

towards ceramic surfaces via Cruse scanning device. The reason why and in which fields Cruse 

scanning devices are preferred, how they are used, the visual quality, and the examples in 

Turkey constitutes the content of this research. In the study, the working principles of Cruse 

scanning device, its usage in ceramic sector, and its contribution to the sector has been 

analyzed. There has not been enough information related to Cruse scanners which is one of the 

devices used in ceramic sector. Due to lack of data as a result of the applied literature surveys, 

this study is expected to contribute and turn into a new resource. 

Keywords: Cruse Scanning Device, Ceramic, Tile 
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duyarlılıklarını, kültürel düzeylerini, dinsel inanç ve davranışlarını yansıtmak amacıyla süsleme ve dekoru 
seramiklerinde kullanmıştır. (Işıktan, 2007: 18) 

 Günümüze kadar, birçok dekor teknikleri kullanılarak, sanatsal ve endüstriyel üretim gelişerek devam etmiştir.  

Teknolojik imkânları kullanan sanatçılar ve tasarımcılar eserlerini zenginleştirerek kendi alanlarında özgürce gelişim 
gösterebilmişlerdir. Örneğin; fotoğraf makinesinin bulunmasıyla; bazı sanatçılar farklı zamanlarda fotoğrafı 
kullanarak veya fotoğraftan etkilenerek sanat eseri ortaya çıkarmıştır. 20. yüzyılda teknolojinin gelişmesi çağdaş 
sanat akımlarına katkı sağlamıştır. 1960’lı yıllarda Frieder Nake, Georg Nees, Michael Noll, Kenneth Knowlton, 
Charles Csuri gibi sanatçılar bilgisayarı eserlerinde kullanmaya başlamışlardır. Görsel 1’de Frider Nake tarafından 
“Paul Klee’ye İthaf” adı altında ortaya çıkarılmış ilk bilgisayar destekli sanat denemesini görmek mümkündür. 
Resim 2’de ise Georg Nees tarafından 1966 yılında, düzen ve düzensizliği anlatan deneysel bir desen çalışması 
bilgisayar sayesinde uygulanmıştır (Sıkı, Türkel ve Benli, 2020: 69). 

 
Görsel 1: Frhder Nake, “Paul Klee’ye ithaf”. 1965 yılında COMPART ER 56 yazılımıyla yapılmış 50x50 cm boyutlarında resim. Plotter 
çıktısı sonrasında serigrafik baskı uygulanmıştır. 
Kaynak: (Sıkı, Türkel,  Benli, 2020, s.70) 

                                       
Görsel 2: Georg Nees, Çakıl Taşları, 1969. 
Kaynak: (Sıkı, Türkel,  Benli, 2020, s.71) 

Yaklaşık 30 yıldır sanatçıların farklı ve yeni üretim yöntemlerini keşfetmesi,  onları daha farklı araştırmalara 
yöneltmiş ve bilgisayar destekli sistemleri sanatın aracı haline getirmiştir. Sanatçıların üsluplarını aktarmak için 
girdikleri bu arayışlar, günümüzde özgün eserler üretilmesine katkılar sağlamaktadır. (Kayalıoğlu, Hakan, 2020: 
1534) 
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Teknolojinin ilerlemesiyle, bilgisayar destekli üretim metotları bulunmuş ve hem seramik sanatında hem de seramik 
endüstrisinde tercih edilmiştir. Son dönemlerde, Cruse tarama makinesi sayesinde, seramik üreticileri, ahşap, 
mermer, gibi malzemelerin dokularını seramik üzerine aktarmak istemiş ve bu makine sayesinde yüzey taramaları 
yaparak, seramik duvar ve yer karoları üzerinde doğal doku görüntüleri elde edebilmişlerdir. 

Türk Seramik Kaplama Malzemesi Sektörü 

Seramik sektörü katkısı en yüksek üretim alanlarından biridir. Türkiye, dünya çapında geleneksel seramik alanında 
ilk on ülkeden biridir ve bu seviyeyi koruyarak teknolojisini kendi üreten bir ülke haline gelmesi gerekmektedir. 
(Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçılar Birliği, Türkiye Seramik ve Makine Sektörlerinin İş Birliği 
Gelişimi Durum Tespit Raporu 2020: 1). 

Seramik üretimi  “geleneksel seramikler” ve “teknik seramikler” olarak ikiye ayrılabilir. Geleneksel seramik 

çamurları; kaolin, kil, dolomit, feldspat, kuvars, kalsit, gibi inorganik hammaddelerin üretilecek çamur türüne bağlı 
olarak karıştırılmasıyla elde edilir. İçerisine katılan hammaddeler değişkenlik gösterebilir. Elde edilen çamur, 
şekillendirilerek yüksek sıcaklıklarda pişirilir. Teknik Seramikler ise, geleneksel seramiklerde kullanılan oksitlere ek 
olarak, değişik oksit dışı ve silikat malzemelerin belirli oranlarda karıştırılıp şekillendirilerek pişirilmesiyle elde 

edilen ürünlerdir. (T.C. Kalkınma Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı 2014/2018 Seramik Çalışma Grubu Raporu: 4) 

Seramik ürünler; yer ve duvar karoları, refrakter ürünler, vitreous-china sağlık gereçleri, , seramik sofra ve süs 
eşyaları, teknik seramikler, tuğla ve kiremit ve çömlekçi ürünler olarak sınıflandırılabilir.  

(T.C. Kalkınma Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı 2014/2018 Seramik Çalışma Grubu Raporu:5) 
T.C. Kalkınma Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı raporuna göre; Türkiye’de seramik alanında ilk yatırımlar, 1960 
yılında Çanakkale Çan’da yer ve duvar karosu üretilen tesisle başlamıştır. 1968 yılından itibaren seramik ürünlerin 
yurtdışı alımları en aza inmiş ve ihracat yapılmaya başlanmıştır. 1990’lı yıllarda seramik karo sektörü büyük gelişim 
göstermiştir ve 2000’li yılların başlarından itibaren gerçekleşen bu artış ile Türk seramik sektörü dünyada önemli bir 
alana sahip olmuştur. ( T.C. Kalkınma Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı 2014/2018 Seramik Çalışma Grubu 
Raporu:27) 

Türkiye’de seramik alanında görülen bu gelişmenin sürdürülmesi için üretim devam etmeli ve mevcut sanayi 

yatırımlarını korumalıdır. Dış ticarette ülkemize katkısı yüksek olan seramik sektörü, uygun sanayi politikaları ile 
korunmalı, kapasite kullanım oranlarını yükseltmek için teşviklerden yararlandırılmalıdır. (T.C. Kalkınma Bakanlığı 
Onuncu Kalkınma Planı 2014/2018 Seramik Çalışma Grubu Raporu:1 ) 
Seramik üretiminde kullanılan yardımcı maddeleri,  fabrikaların üretememesi ve bu maddeleri üretenlerin az olması 
sektörün önemli sorunlarındandır. Üretim tesislerinin yakınlarında yeteri kadar yan sanayi oluşmamıştır. Bu durum 
sektörü dışa bağımlı hâle getirmiştir. (T.C. Kalkınma Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı 2014/2018 Seramik Çalışma 
Grubu Raporu:2 ) 

Seramik yer ve duvar karosu üretimi yıllar içinde kademeli bir artış göstermektedir. Ancak iç pazarda 2019 yılında 
önemli bir daralma yaşanmıştır. 2020 ise yılında iç tüketim %30,5 artarak üretim tekrar yükselmiştir. İç pazar 
tüketim rakamı içinde stoklar da bulunmaktadır. İç pazardaki tüketim verisi üretim ile ihracat ve ithalat verileriyle 
hesaplanmakta olup iç tüketime ayrılan miktardır. Ancak bu miktarın belli bir bölümü halen stokta olabilmektedir. ( 
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Seramik Sektörü Raporu 2021:9) Türkiye’de seramik kaplama malzemelerinin 
üretildiği iller,  Kütahya, Aydın, Çanakkale, Bilecik, Eskişehir, Uşak, İzmir, Manisa, Çankırı ve Yozgat’tır. 
Tesislerin yarısına yakını Eskişehir – Bilecik – Kütahya bölgesindedir. (T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Seramik 
Sektörü Raporu 2021:12) 

Tarayıcılar 

Karakuyu ve Şengüder, sanatta teknolojiyi kullanarak  görüntü aktarımının tarihsel sürecini şu şekilde 
değerlendirmiştir: Teknoloji sanat tarihi alanında araştırılmaya devam etse de Walter Benjamin gibi teorisyenler, 
teknolojiyi kullanarak sanatsal görüntü üretiminin fotoğrafla birlikte başladığını belirtmiş ve tarihsel gelişim 
örneklerini; Yunanlıların kullandığı mühürlerden başlayarak ağaç baskı, gravür, matbaa ve litografiyle, fotoğraf 
olarak sıralamıştır. Teknolojiye dayalı sanatta görüntü oluşturma yöntemleri, uzun yıllar fotoğraf, ardından sinema 
ve video üzerinden yürütülmüş son olarak da bilgisayar teknolojileri eklenmiştir. Günümüzde bilgisayar teknolojisi, 
dijital görüntü üretiminin temel kaynaklarından biri olarak kabul edilmektedir. Bilgisayar vasıtasıyla üretilen dijital 
görüntü ise nesneleri sayısal bir temele bağlamak olarak açıklanabilir. Bu fiziksel olmayan nesnelerin bilgisayar 
ortamında üretilmesi de dijital sanat olarak isimlendirilir. (Karakuyu, Şengüder, 2019: 284). 
Hayatımızın her alanında bulunan bilgisayarlar, zamanla sanatçı ve tasarımcıların eserlerinde kullandığı önemli bir 
unsur hâline gelmiştir. Elli yıl öncesine kadar farklı sahalarda çalışan birçok tasarımcı ve sanatçı, çizimlerini ve 
maketlerini elle yaparken, günümüzde bilgisayar teknolojilerinin sağlamış olduğu zaman tasarrufu, hataları 
görebilme gibi avantajlar, tasarımcıların dijital ortamı tercih etmesine sebep olmuştur (Kayalıoğlu, 2020: 3). 
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Yakar’a (Yakar, 2002:3) göre; Tarayıcı bir objenin görüntüsünü kopyalayan, elde ettiği görüntüyü düzenlenmesi için 
bilgisayar ortamına aktaran bir araçtır. Objeler yazılı bir doküman, fotoğraf veya slayt olabilir. Tarayıcılar sürücü 
yazılımlarına, kendisini yöneten uygulama programlarına ve donanıma sahiptirler. Taranmış görüntünün en küçük 
birimi pikseldir. Görüntü, piksellerin iki boyutlu haritası şeklindedir. Bu harita her bir piksel, objenin geçirgenliğine 
ya da yaratıcılığına uygun yoğunluk ölçümlerini tutar.  

Cruse Tarama Makinesi 

1979’dan beri, Almanya’nın Bonn kenti yakınlarındaki Wachtberg’de üretimi yapılan Cruse tarayıcıları, seramik 
dekor endüstrisi, arşivler, müzeler ve sanat reprodüksiyonu için kullanılan bir araçtır. Cruse Senkronize Tarayıcı, 
dekor ve tasarım için endüstri standardı olmuştur. Ahşap zeminler, seramik karolar,  laminatlar,  kumaşlar, mobilya 
tasarımı ve duvar kâğıdı üretimi için istenilen yüzeyleri dijitalleştirebilmektedir. Cruse tarayıcıları, orijinal 
malzemelerin yüksek kalitede taranmasını sağlamaktadır. Çok karanlık ve çok parlak alanlarda tam renk 
farklılıklarını ve doğruluğunu korurken, tüm tarama yüzeyi boyunca tek tip dokulara ve yapılara vurgu 

yapabilmektedir (CRUSE Digital Imaging Equipment, 2022). 

 
Görsel 3: Cruse Tarama Makinesi 

Kaynak: CHD, Cultural Heritage Digitisation, https://www.culturalheritagedigitisation.co.uk/cruse-scanner 

Erişim Tarihi: 16.10.2022 

Cruse tarayıcıları, fotoğraflar, sulu boya ve yağlı boya tablolar, haritalar ve planlar, büyük tekstil ruloları, çerçeveli 
tablolar, ahşap eserler, kolâjlar gibi orijinal eserleri, yüksek kalitede dijitalleştirmek ve çoğaltmak için en son 
teknolojiyle donatılmıştır. Dijital kopyalar, orijinal rengi ile birebir aynıdır ve yüksek çözünürlükte yeniden 
üretilebilmektedir. En son LED teknolojisi sayesinde değerli malzemeler üzerindeki aydınlatma yoğunluğu minimum 
düzeydedir. Fabrika yazılımı ile özel 3D baskı sistemlerinde çoğaltılacak malzemelerdeki yükseklik farklarını 
yakalamak ve hesaplamak bile mümkündür. Böylece, orijinal eserin her fırça darbesi yalnızca görünür değil, 
dokunulabilir.  Ayrıca bu tarayıcı sistemi, kültürel miraslarımız olan tarihi eserlerin görüntülerini yüksek kalitede 
alabilmekte ve müzeler, galeriler, müzayede evleri, sanatçılar ve sanat koleksiyoncuları gibi kurumlara destek 

sağlayabilmektedir (CRUSE Digital Imaging Equipment, 2022). 
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Görsel 4: Sağdan ve Soldan Eşit Aydınlatılarak Taranmış Yağlı Boya Eser. 
Kaynak: https://www.culturalheritagedigitisation.co.uk/texturescanning 

Erişim Tarihi: 16.10.2022 

Müzelerdeki orijinal sanat eserleri, çok çeşitli çözünürlük ve değişken ışık ayarı seçenekleri gerektirdiğinden çeşitli 
zorluklar doğurur. Madeni paralar, mühürler, cam plakalar, bireysel ışık ayarları ve çok yüksek çözünürlükle 
bilgisayara aktarılabilmektedir (CRUSE Digital Imaging Equipment, 2022). 

 

 
Görsel 5: Sol Işık Açısı Verilerek Taranmış Madeni Para 

Kaynak: https://crusescanner.com/en/scanner-for-museums/ 

Erişim Tarihi: 16.10.2022 

En kırılgan nesneleri güvenli bir şekilde dijitalleştirmek için kullanılabilir. Çözünürlük, nesne kalınlığı, ışık 
yüksekliği ve ışık açısı, optimum sonucu elde etmek için ayarlanabilir. Cruse tarayıcı, kültürel nesnelerin 
dijitalleştirilmesi için mükemmel bir araçtır (CHD Cultural Heritage Digitisation, 2022).  

CHD Ltd,   Birleşik Krallık ve AB finansman kuruluşları tarafından önerilen tüm kalite kontrol kriterlerini karşılayan 
renk yönetimli dijital dosyalar üretmektedir.2 
Bu makine doğru rengin ve en iyi genel görüntünün elde edilmesine yardımcı olmaktadır. CHD, müşteri kabul ederse 
yüzeyi temizlemek için, son derece yumuşak sentetik bir sanatçı fırçasıyla hafifçe fırçalamaktadır. 

CHD Ltd. tarafından taranan bazı nesneler şunlardır; Duvar kâğıtları, mimari planlar, tasarımlar, fotoğraflar, 
haritalar, çizimler, sulu boyalar, gravürler, illüstrasyonlar, çizgi filmler, yağlıboya, çerçevelerdeki resimler, cam 
içerisindeki resimler, planlar, elbise modelleri, posterler, taslaklar, kitaplar, tabaklar, mühendislik çizimleri, 
yapbozlar, halılar, ambalajlar, tekstil ürünleri (CHD Cultural Heritage Digitisation, 2022). 

Cruse tarama makinesinin kullanım kılavuzu incelendiğinde makine ile ilgili edinilen bilgiler şöyledir;  
 

2
 Cruse tarama makinesini kullanan Kültürel Miras Dijitalleştirme Şirketi. 

https://www.culturalheritagedigitisation.co.uk/texturescanning
https://crusescanner.com/en/scanner-for-museums/
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Cruse Tarama makinesi için önerilen ortam koşulları: 
✓ Zeminde herhangi bir titreşim olmamalıdır. 
✓ Siyah veya koyu gri mat boyalı tavan ve duvarlar tarama yapabilmek için en iyi koşullardır. Tüm pencereler 

kapatılmalıdır (gün ışığı olmamalıdır). 
✓ Oda sıcaklığı: 20 ila 25° arasında olmalıdır. 
✓ Tüm fonksiyonlar için genel voltaj 230V (115V) olmalıdır, priz topraklanmalıdır. Elektrikli ekipman, 16 amperlik 

bir sigorta ile korunmalıdır. 
 

 

 

                                 

Görsel 6: Tarayıcının Bölümleri 
Kaynak: Cruse Tarama Makinesi Kullanma Kılavuzu, CRUSE Spezialmaschinen GmbH, 2016, Almanya. 

Standart bir SyncronTable Tarayıcı, Sol + Sağ (LR) lambalarıyla birlikte gelir. Her iki lambayı da kullandığınızda 
gölge görünmez. Pürüzsüz ve oldukça düz görünümlü bir görüntü verir. Doku modu yalnızca sol LED lambayı 
kullanır. Doku modunda, sol LED lamba 5, 10 veya 15 cm sola hareket eder ve daha uzun bir gölge oluşturur: Sonuç, 
daha güçlü bir kabartma etkisidir. 

Cruse Tarama Makinesinin Kullanımı ve Bir Uygulama Örneği 
Cruse Tarama makinesi yetkilisinden alınan bilgiye göre; HİT Enerji A.Ş. 2016 yılında Zafer Kalkınma Ajansı 
desteği ile Cruse Tarama makinesini bünyesine katmıştır ve Bien, Qua, Kütahya, Uşak, Hitit, Söğüt, Rino, Anatolia, 
Ege, Akgün, Etili, Akgüç gibi seramik fabrikalarına hizmet vermektedir. Seramik fabrikalarının bu makineyi tercih 
etmelerinin sebebi; istenilen yüzeyi zaman kaybetmeden ve çok yüksek çözünürlükte seramik yüzeylere 
aktarabilmesi ve tasarım kolaylığı sağlamasıdır. Tek bir ürünün taranıp, bilgisayar ortamında düzenlenmesi yaklaşık 
olarak 45-50 dakika sürmektedir. Gözle rahatlıkla görülemeyecek dokuları bile kopyalayabildiği için çok küçük 
parça doğal bir dokudan büyük ebatlı bir seramik karo tasarlanabilir. Ayrıca, ressamların eserlerini dijitale aktarmak 

ve makine parçalarını birebir üretmek için de tercih edilmektedir. Gizlilik politikası gereğince firmaların üretilmesini 
istediği tasarımlar hiçbir yerde paylaşılmaz. 

Türkiye’de Hit Enerji A.Ş. dışında Çanakkale Seramik’te bu makinenin bulunduğu bilinmektedir. Çanakkale seramik 
2011 yılından itibaren sadece kendi üretimleri için kullanmaktadır. 

Hit Enerji A.Ş, Cruse tarama makinesiyle taranarak üretilen bazı ürünlerle 2021 ve 2022 yıllarında Uluslararası 
Seramik Banyo Mutfak Fuarına katılım sağlamıştır.  

Tarama Aşamaları 
Taranacak olan objenin yüzeyinde toz, yazı, etiket varsa temizlenmelidir. Taranan bütün ürünlerde gizlilik önemlidir. 
Hiçbir firmanın ürünü, başka bir firmaya gösterilmemelidir. 

Tarama cihazı ve renkli tarama 
kafası 

Orijinal tutucu: Manyetik Plaka 

veya Vakum Kartı  

 

Işık kaynağı, SAĞ / SOL 

Elektro kutusu 
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Cruse Tarama makinesinin ana şartel hattı. 
Makinenin başlangıcında şartelin açık konuma 
gelmesi gereklidir. 

 

 

 

Cruse Tarama makinesinin enerji butonu. Yeşil 
ışık yandığında makinenin çalışmaya hazır 
olduğu anlamına gelir. 

 

Cruse Scanner programı açıldıktan sonra renkli 

tarama için MODE L+R modunun seçilmesi 
gerekir.  

 

Taranacak ürünün, ismi, kodu, yüksekliği 
yazılmalıdır. 

 

Taranacak her objenin yüksekliği resimde 
gösterilen yere yazılmak zorundadır.  
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Taranacak objenin kaç rezülasyonda (DPI) 
taraması yapılacaksa resimde gösterilen alana 
yazılması gereklidir. 

 

Taranacak obje makine üzerine düzgün ve 
uygun şekilde konulmalıdır. 

 

Resimde gösterilen butona tıklayarak taranan 
objenin ön izlemesi görülebilir. 

 

Ön izleme sonucu objenin görüntüsü karşımıza 
çıkmaktadır. 

 

Play işaretine tıklayarak tarama işlemi başlatılır. 
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Tarama işlemi bittikten sonra, görüntü 
bilgisayara aktarma işlemi yapılmaktadır. Beş 
açıdan taranmış olan objenin, bütün açıları 
Photoshop programında açılmaktadır.  

 

Photoshop programında bütün ayarları yapılarak 
baskıya hazır hale getirilen objenin seramiğe 
basılmış görüntüsü 

Görsel 7: Tarama Aşamaları 
Kaynak: Cruse Tarama Makinesi Kullanma Kılavuzu, CRUSE Spezialmaschinen GmbH, 2016, Almanya. 

Uygulama Aşamaları  

Seramik fabrikalarının ya da tasarımcının isteğine bağlı olarak, taraması yapılacak obje seçilir. Cruse tarama 
makinesinin çözünürlüğü yüksek olduğundan boyut önemli değildir. Aşağıda örneği verilen mermer numunesi 
taranmak için makine üzerine düz bir şekilde yerleştirilmiştir. (Görsel 8)  

                                                         
Görsel 8: Numune (mermer), 5x10 cm. 

Kaynak: Fatma Can kişisel fotoğraf arşivi 

Taraması yapılan mermerin dokusu net bir şekilde dijital ortama aktarılmış ve üretim için gerekli olan düzenlemeler 
Photoshop programında yapılmıştır. Üretime hazır hâle getirilen yüzeyin 30x60 seramiği basılmıştır (Görsel 9). 
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Görsel 9: Mermer dokusu kullanılarak basılan seramik karo, 30x60 cm. 
Kaynak: Fatma Can kişisel fotoğraf arşivi 

 
Görsel 10: Görsel 9’da görülen seramik karo kullanılarak yapılan iç mekân tasarımı. 
Kaynak: Fatma Can kişisel fotoğraf arşivi 

 
Görsel 11: Görsel 10’dan Ayrıntı 
Kaynak: Fatma Can kişisel fotoğraf arşivi 

SONUÇ  
Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle seramik kaplama malzemelerinin tasarım ve üretim aşamaları büyük gelişim 
göstermiştir. Cruse tarama makinesi, istenilen dokuları seramik yüzeylere aktararak daha hızlı tasarımlar 
yapılabilmiş ve üretime destek sağlamıştır.   
Ahşap, mermer, taş gibi doğal dokusu olan malzemelerin yüzeyleri kullanılmak istendiğinde en fazla 45-50 dakika 

gibi kısa bir sürede üretime hazır hale getirebildiği için birçok seramik fabrikası tarafından tercih edilmektedir.  
Cruse tarama makinesinin sadece seramik sektöründe değil, müzelerde ve arşivlerde bulunan eserlerin dijitale 
aktarımında, sanat reprodüksiyonlarında, duvar kâğıtları ve mobilya tasarımlarında kullanılabildiği görülmüştür. Çok 
yüksek çözünürlüğe sahip olan bu makinenin fotoğraf makinelerinden daha kullanışlı olduğu saptanmıştır.  
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