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Editörden

Değerli okurlar,

İZÜ Sosyal Bilimler Dergisi dördüncü sayısı yenilenmiş yayın kurulu ve hakem 
kuruluyla karşınıza gelmektedir. İki yılını tamamlamış olmanın verdiği özgüven ve dergimize 
artan teveccüh yayın ekibimizi mutlu etmektedir. Bu sayımızda içeriğimizi biraz daha 
zenginleştirmenin heyecanını duyuyoruz. Sosyal Bilimlerin farklı disiplinlerine yer vermeye, 
daha aktüel konulara odaklanan bir sayı oluşturmaya çalıştık. Bu sayı özellikle eğitimle ilgili 
makalelerden oluşmaktadır. 

İlk sırada Adem Esen’in İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy’un kadın konusundaki 
görüşlerini ele aldığı makalesine yer verilmiştir. Makalede Mehmet Akif’in, Safahat’ın altıncı 
kitabı Asım’da emekli bir askerin kadınlarla ilişkisini ele aldığı şiirini ve Sırat-ı müstakim 
Mecmuasında yayınlanan Avrupa’dan İslam dünyasını etkileyen modern kadın cereyanı 
ile ilgili olarak Mısır Cem’iyyeti Milliyesi Reisi Ferid Vecdi’nin “Müslüman Kadını” adlı 
kitabının çevirisini esas alarak günümüze yönelik önemli mesajlar verilmektedir.

İkinci makale Rafet Kayretli ve Ertuğrul Oral’ın ortak bir çalışması. Yönetici ve öğretmen 
görüşleri çerçevesinde  “Eğitimde Ezber Yönteminin Yeri “ konusunun değerlendirildiği 
makale ezberin günlük hayatımızda ve beyin gelişimindeki rolü ele alınmıştır. Ezberin, 
bireysel olduğu, hem sözel hem sayısal alanlarda uygulamaya dönük olarak kullanıldığında 
öğrenci başarısına katkısının olduğu ifade edilmiştir. Eğitimcilerin, ezber yöntemini diğer 
öğrenme yöntemleriyle eşgüdümlü olarak kullanabileceği, uygun şartlara göre akademik ve 
sosyal hayatta ezberin uygulanabileceği sonucuna varılmıştır.

Hatice Vatansever Bayraktar Ve Cihangir Doğan’ tarafından kaleme alınan  “Beşinci 
Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Konuşma Becerilerinin Değerlendirilmesi” konulu üçüncü 
makalede kızların konuşma becerileri erkeklerden daha yüksek olduğu sunucuna ulaşılmıştır. 
Sonuç olarak kızların konuşma becerilerinin; kendini sözlü olarak ifade etme ve konuşma 
kurallarını uygulama alanlarında erkeklerden daha başarılı oldukları ifade edilmiştir.



Empatinin Psikolojik Danışma Sürecinde Motivasyonel Bir Güç Olarak Kullanılması 

konusunun irdelendiği bir başka makalede Semra Coşgun Ilgar ve Mehmet Zeki Ilgar, 

özellikle direnç gösteren danışanların sürece katılımını sağlamada empatik tepkilerin etkili 

olduğunu ortaya koymuşlardır. Çalışmada psikolojik danışma sürecinde danışanın direncini 

azaltmanın ve günlük ilişkilerde sağlıklı iletişimin gereklerinden biri olarak empatinin 

motivasyonel bir araç olarak kullanılmasına dikkat çekilmiştir. Makalede danışanı anlamak, 

daha da önemlisi danışanı oyalamadan, zarar vermeden, meslek etiğini gözeterek ona yardım 

etmek açısından en önemli araç olması sebebiyle alanyazında empati konusuna geniş yer 

verildiği tesbit edilmiştir. Danışanın gönülsüz olduğu ve direnç gösterdiği durumlarda 

motivasyonun gerekliliği enine-boyuna değerlendirildiği çalışmada konu teorik ve pratik 

boyutlarıyla tartışılmıştır.

Okul öncesi eğitim kurumlarındaki aile katılım çalışmaları ve bu çalışmalara ilişkin 

görüşleri konusunu ele alan Fatma Yaşar Ekici makalesinde yönetici öğretmen ve velilerden 

elde ettiği verileri değerlendirmiştir. Bulgular yöneticilerin kurumlarındaki aile katılım 

çalışmalarını yeterli ve kısmen yeterli düzeyde gördüklerini göstermektedir. En sık uygulanan 

aile katılım çalışmaları eğitim seminerleri, veli toplantıları ve bireysel görüşmelerdir. En 

az uygulanan aile katılım çalışmaları ise dergi ve haber mektuplarıdır. Öğretmenlere 

göre, kurumlarındaki aile katılım çalışmaları yeterli düzeydedir. En sık uygulanan aile 

katılım çalışması gelişim raporu (portfolya)dur. En az uygulanan aile katılım çalışması 

ise teyp kayıtlarıdır. Yönetici ve öğretmenlere göre velilerin aile katılım çalışmalarına 

katılmamalarının en önemli sebebi “çalışmaları”dır.  Velilere göre ise velilerin çoğu aile 

katılım çalışmalarına “daima” katılmaktadır ve en önemli katılım nedeni ‘çocuğunu her 

yönüyle tanıyıp anlamasını sağlaması’dır. Katılmayan ailelerin çoğunun katılmama nedeni, 

“çalışıyor olmak”  diye yansımıştır.

 Belgin Parlakyıldız, “Okulöncesi Eğitimi Alan Ve Almayan İlkokul Birinci Sınıf 

Öğrencilerinin Okuma Yazma Başarılarının Karşılaştırılması” başlıklı makalesinde okulöncesi 

eğitimi alan İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin almayanlara oranla okuma-yazma başarısı 

bakımından daha ileri düzeyde olduğunun ortaya çıktığını ifade etmektedir. Bu kapsamda 

araştırma, okulöncesi eğitimin ilkokula hazırlayıcı yönünü vurgulayarak okulöncesi eğitimin 

önemini ortaya koymuştur.

Latife Kabaklı Çimen, Öğretmenlerin Aile İşlevlerini Bazı Demografik Değişkenler 

Açısından ele aldığı çalışmasında öğretmenlerin aile ilişkilerinin “gereken ilgiyi gösterme” 

ve “davranış kontrolü” açısından sağlıksız, diğer değişkenlere göre ise sağlıklı olduğunu; 

iletişimlerinin, duygusal tepki vermede cinsiyete göre anlamlı farklılıklar gösterirken, 

problem çözme”, iletişim, duygusal tepki verme puanları eşin çalışma durumuna göre anlamlı 

farklılıklar göstermektedir.  



M. Yüksel Erdoğdu  ve Fatma Umurkan tarafından kaleme alınan “Okul Yöneticilerinin 
Teknolojik Liderlik Rollerininin Yordanmasında Okul İkliminin Etkileri” konulu makalede 
özel okullarda çalışan ve bilgi teknolojileri konusunda daha önceden eğitim almayan 
öğretmenler okul idarecilerini teknolojik liderlik açısından daha başarılı algıladıkları 
bulgusuna ulaşmışlardır. Ayrıca okuldaki öğretmen sayısı arttıkça ve genel olarak okul 
yöneticinin yaş düzeyi azaldıkça okul yöneticileri teknolojik liderlik açısından daha başarılı 
algıladıklarını ifade etmektedirler. Sonuç olarak, okul ikliminin sağlıklı olması öğretmenlerin, 
okul idarecilerinin teknolojik liderlik özelliğine dönük algılarını olumlu yönde etkilediğinin 
savunulduğu makalede teknolojik liderlik önemsenmektedir.

Yeni Türk Edebiyatında Çocuk-Çocukluk Temalı Şiirler Üzerine Bir Tasnif Denemesi 
başlıklı makalesinde Necmettin Özmen Türk şairlerinin, yetişkin insanlara hitaben yazılan 
şiirlerindeki naif duygularını ele almıştır.  Özmen’e göre çocuk temasının Türk şiirinde 
yer bulup bulmadığı tartışması Divan edebiyatı etrafında yoğunlaşmıştır. Araştırmacı ve 
ilgililerin bir kısmı bu temanın Divan edebiyatında işlendiğini bir kısmı işlenmediğini söyler. 
Her iki görüş taraftarlarının fikirlerini, genelde, keskin bir dille açıklar, iddialarını ispatlamak 
için ise genelde aynı verileri kullandığı sonucuna varılmıştır. 

M.Zeki İlgar ve Kemalettin Parlak, “Lise Öğrencilerinde Okula Bağlılık Özbilinç Ve 
Girişimcilik Özellikleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma” adlı makalelerinde lise 
öğrencilerinin Özbilinç ve okula bağlılık düzeyleri arasında düşük ama yine 0,05 düzeyinde 
anlamlı pozitif bir ilişki olduğu, kız öğrencilerle erkek öğrencilerin özbilinç ve girişimcilik 
düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı; ancak, okula bağlılık düzeyleri 
arasında anlamlı bir fark olduğu; kız öğrencilerin okula bağlılık düzeyleri erkek öğrencilere 
göre daha yüksek olduğu; lise öğrencilerinin yaş grupları arasında girişimcilik ve bağlılık 
düzeyleri arasında fark bulunmadığı, fakat, beş farklı yaş grubunun özbilinç düzeyleri 
arasında anlamlı bir fark bulunduğu; kreşe giden ve gitmeyen öğrencilerin özbilinç ve 
girişimcilik düzeyleri arasında anlamlı bir farkın olmadığı, fakat; okula bağlılık düzeyleri 
arasında anlamlı bir fark bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Katkıda bulunan tüm yazarlara ve hakemlere teşekkürlerimizi sunuyor, bir sonraki 
sayımızda buluşmak dileğiyle yeni sayımızın değerlendirilmesini okuyucularımıza 
bırakıyoruz.  

        M. Zeki ILGAR
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MEHMET AKİF ERSOY’UN SAFAHAT’TA ASIM 
ADLI ESERİNDE KADINLA İLGİLİ BİR OLAY VE 

SIRATIMÜSTAKİM DERGİSİNDEKİ MÜSLÜMAN KADINI 
ÇEVİRİSİ ÜZERİNE

AN EVENT ABOUT A WOMAN IN ASIM, A WORK OF 
THE TURKISH NATIONAL ANTHEM POET MEHMET AKİF 
IN HIS SAFAHAT AND ON THE MUSLIM WOMEN IN HIS 
TRANSLATION IN THE JOURNAL of SIRATI MÜSTAKİM

    

    Prof. Dr. Adem ESEN1

Özet: Mehmet Akif Ersoy, şiirlerinde sosyal olaylara genişçe yer verir. Bunlardan bir 
şiirinde Safahat’ın altıncı kitabı Asım’da emekli bir askeri ele alır. Bu, emekli ikramiyesini 
aldıktan sonra birkaç ev alır, zenginleşir. Evine Rum aşüfteyi hizmetçi olarak alır. Evin 
hanımı da rahatını gözeterek önce, kocasının bu aşüfteye ilgisini görmezlikten gelir. 
Ancak emekli asker, bu kadınla ikinci evliliğini yapmak ister. Mahalle imamı buna karşı 
çıkar. (Nitekim bu olayda aynı zamanda döneminin mahalle yapısı ve mahalle imamının 
mahalledeki fonksiyonlarını anlatır.) Nihayetinde bu aşüfte ile evlenir. Maalesef bu kadın 
kısa bir süre sonra emeklinin bütün mallarını elinden alır. Böylece aile faciası ortaya 
çıkar. İkinci olarak Mehmet Akif, Avrupa’dan İslam dünyasını etkileyen modern kadın 
cereyanı ile ilgili olarak Mısır Cem’iyyeti Milliyesi Reisi Ferid Vecdi’nin “Müslüman 
Kadını” adlı kitabını çevirir ve Sıratımüstakim Mecmuasında yayınlar. Yazının ikinci 
kısmında bu çevirinin özeti yer almaktadır. Bu yazı, şairin kadın ile ilgili düşüncelerini 
de yansıtmaktadır. Her iki konu, Milli Şairin kadınlarla ilgili düşüncelerini içermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mehmet Akif Ersoy, Safahat,  Müslüman Kadını

Mehmet Aki̇f Ersoy’un Safahat’ta Asim Adli Eseri̇nde...

1   İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi, adem.esen@istanbul.edu.tr
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Abstract: The Turkish national anthem poet Mehmet Akif Ersoy raised social events 
in his poems. One of them, in the sixth book Asım of Sahafat, was a retired soldier. After 
receiving the retirement pension, the retired soldier bought a few houses, and then was 
enriched. He hired a hussy girl at home as a maid. Considering the comfort, the lady of the 
house ignored his husband’s interest in her. However, he wanted to do his second marriage 
with her. But, the neighborhood imam opposed it. (At the same time period, Mehmet Akif 
described the role of the neighborhood imam and the neighborhood structure.) Ultimately, 
he got married with this lady. Unfortunately, shortly after, this hussy woman took away all 
the goods of this pensioner. Thus, a family tragedy took place. Mehmet Akif translated the 
“Muslim Women”, a book about the movement of modern woman in Europe influencing 
the Islam world, by the Chairman of the Egyptian Nationalist Assosiation Ferid  Vecdi, 
and published it in the Journal of Sıratımustakim. In the second part of this study, these 
translations are included briefly. They reflect the poet’s thoughts about women. Both 
subjects contain the National Poet’s thoughts about women.

Keyswords: Mehmet Akif Ersoy, Safahat, Muslım Women

Prof. Dr. Adem Esen
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1.Giriş

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, Safahat adlı eserinde toplumsal olaylara yer 
verir. Şair, kökü maziye dayanan ideal bir nesil ve hayat düşünürken toplumsal sorunları 
da görmezlikten gelmez. Safahat’ın altıncı kitabı Asım’da emekli bir askerin sonradan 
zenginleşerek, bir Rum aşüfteye tutulmasının sebep olduğu aile faciasını anlatır. Bu 
olayda aynı zamanda döneminin mahalle yapısı, mahalle imamının fonksiyonlarını ele 
alır. Mehmet Akif, Avrupa’dan İslam dünyasını etkileyen modern kadın cereyanı ile ilgili 
olarak Mısır Cem’iyyeti Milliyesi Reisi Ferid Vecdi’nin “Müslüman Kadını” adlı kitabını 
çevirir ve Sıratımüstakim Mecmuasında yayınlar. Böylece sunumumuzun ilk kısmında 
Safahat’taki olayı, ikinci kısımda ise tercümeyi ele alacağız.

2. Asim’da Bir Sosyal Sorun: Sonradan Görme Bir Varlikli Erkeğin İkinci 
Evliliği ve Sonucu

M. Akif eser verdiği dönemde, realizm cereyanı ile yazılı eserlerde sosyal olaylara 
yer vermeye başlamıştır. Mesela, Küfe şiirinde Fatih semtini ve hamallık yapan birisini 
tasvir eder. Sosyal manzumelerin bazısında sosyal yaraların tedbirlerini söyler (Tansel. 
s. 34) Köse İmam şiirinde bir hakkın din adına nasıl istismar edildiğini anlatır. Boşama 
hakkının bazı erkekler tarafında haksız gerekçelerle kullanılmasını belirtir. Tek kadınla 
evliliği öne çıkaran Milli Şair, kocanın karısına karşı görevlerini söyler. Yine bu şiirinde 
mahalle halkını iyi bilenlerin imamlar ve hekimlerdir. Boşanmalar çocukları, kadınları 
ve yaşlıları etkilemektedir. (İz, Mahir) Toplumdaki bu sıkıntıların esas sebebi ona göre 
cehalettir:

“Bu cehâlet yürümez; asra bakın: Asr-ı ulum!

Başlasın terbiyeniz, ailelerden oğlum.

Sâde hürriyeti i’lân ile bir şey çıkmaz;

Fikr-i hürriyeti hazm ettiriniz halka biraz.”

Asım, bir diyalog (muhavere) olup Birinci Dünya Savaşı içinde ve Fâtih 
Yangınından  önce Hocazâde yani Merhum Tahir Efendi’nin oğlu Mehmet Akif ile 
Tahir Efendi’nin öğrencilerinden Köse İmam (Mehmet Akif’in yakın dostu Ali Şevki 
Efendi’den esinleştirerek kişileştirdiği kişi) arasında Sarıgüzel’deki evinde geçer. 
Diyalogta komşuların durumlarından söze başlar. Daha sonra ilginç bir olayı ele alır:

Mehmet Aki̇f Ersoy’un Safahat’ta Asim Adli Eseri̇nde...
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Mehmet Akif’in nazımla anlattığı olay nesir halinde şöyle geçmiştir: Altmış beş 
yaşında emekli paşalardan birisi ucuza gayrimenkul satın alarak kolaylıkla sekiz ev, beş 
arsa edinir. Önceleri camiye namaza gelirken, sonraları namaza gelmez olur, cemaatten 
uzaklaşır. Daha sonra yaşlılık alametlerini gidermek üzere saçını sakalını boyatır, 
bıyıklarını gençler gibi bırakır. Bu durumu gören Mahalle imamı, bu adamın hanımını 
çağırıp kocasındaki değişikliğin sebebini öğrenmek ister. Kadından, evlerinde Rum Heleni 
isimli bir işçi ve sofracı olduğunu öğrenir. Hemen karıya, evlerinden bunu savmalarını, 
aksi halde rezalet çıkacağını söyler. Kadın, kocası olan paşanın kendisi üzerine gül 
koklamayacağını söyleyerek, mahalle imamına aldırış etmez. Hatta Heleni’nin evinde 
bulunmasından memnun olduğunu izhar eder. Aradan bir süre geçince söz konusu paşa, 
mahalle imamına ilmühaber yazması için gelir. Paşanın erkek çocukları ve kızı vardır. 
İmam, bunlardan hangisinin evleneceğini sorunca, o kendisinin evleneceğini söyler. 
Mahalle imamı, yaşlı adamın ikinci evliliği için ilmühaber yazamayacağını söyler. İmama 
göre, sofracı Rum kadından karı olmaz. Ama o da ısrar eder. Hatta hocaya ilmühaber 
için para vermek ister. Böyle bir evliliği rezalet olarak gören İmam, yazmayı kesinlikle 
reddeder. Ama, emekli paşa, ikinci evliliği sünnet olarak görür. İmam, da evliliğin vacip, 
sünnet ve haram olabildiğini söyler. Bu da erkeğin durumuna göre değişir. Emekli paşanın 
bu evliliğinin ailesi için yıkım olduğunu anlatır. Çünkü, ikinci eş olarak alacağı kadın 
“seksen kapı dolaşmış, kaşarlanmış, bir sofracıdır”. 

Burada Osmanlı döneminde mahalle imamlarının nikah görevlerinden bahsetmekte 
yarar vardır: “Osmanlı şehir örgütlenmesi içinde mahallenin özel konumu mahalle 
imamlığını önemli bir görev olarak öne çıkarmıştır. Tanzimat devrine gelinceye kadar 
imam devleti temsil etmek üzere mahallenin önde gelen sorumlusuydu. Görevlerinin 
ifası sırasında kadılar tarafından teftiş edilir, ahalinin hakkında vâki şikâyetleri azillerine 
yol açabilir ve cezalandırılmalarına sebep olabilirdi. Dolayısıyla belirli bir kontrol 
altında bulunurlardı. İmamlar, kadıların yerine getirmesi gereken birçok işte onların tabii 
yardımcısıydı… Köy ve mahalle imamlarının nikâh akdiyle ilgili işlemleri yürütmesi en 
dikkat çekici görevleri arasında yer alır… İmamların nikâh kıymasına dair işlemlere bir 
düzen getirilmek üzere yapılan değişiklikler arasında, nikâhtan önce mahkemeden evlilik 
izni getirilmesi ve nikâh akitleriyle boşanmaların on beş günlük bir süre içinde nüfus 
memurluklarına bildirilmesi, aksi halde 2 çeyrek mecidiye (yarım altın) para cezası ile 
tecziyesi hususları Sicil Nüfus Nizamnâmesi’nde tanzim edilmiştir.” (Beydilli, Kemal) 

7 Kanunıevvel 1297/1881 tarihli Münakehat ve Tevellüdat ve Vefeyatın Dersaadet 
Devair-i Belediyesine Sureti Kaydı Hakkında Kararnameye göre, Dersaadet ve Biladı 
Selasede (Galata, Üsküdar ve Eyüp) bulunan ahali arasında mahalle imamları (e’imme-i 

Prof. Dr. Adem Esen
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mahallat) aracılığı ile nikah akdi yapılması için Şer’i mahkemelerden ve gayri Müslimlerin 
nikahları için verilen izinnamelerin ait oldukları belediye şubeleri tarafından tasdik 
edilmeleri gerekir (madde 2). Nikah izinnameler ilgili belediye şubesince tasdik edilecek 
ve beş kuruş harç verilecektir. Bunun iki kuruşu nikah, bir kuruşu doğum ve vefat için 
görevli imamlara verilmek üzere, iki kuruşu da bunların belediyelerde görevli personele 
verilmek üzere ayrılır. Boşanmada imam, belediyeye ilmuhaber verecektir. Görevini 
yapmayan imam, hamam ve papazlar ceza kanuna göre cezalandırılır. Bu kararnameyi 
Dahiliye ve Mezahip Nezaretleri icra eder. (Ergin, Osman Nuri. C. 4/2164) Kastamonu 
ilinde kurulacak memleket hastanesi ve seyyar tıp heyeti nizamnamesine göre, nikah 
akdi için sağlık raporu aranır. Hastalıktan salim olmayanların nikahları kıyılmaz (Ergin, 
Osman Nuri. C.6/3126, 3128).

Çok evlilik konusu Mehmet Akif tarafından da değerlendirilmektedir. Nitekim 
bu olayda böyle bir örneği ele almaktadır. XIX. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı 
toplumunda da çok evlilik hakkının belli kayıt ve şartlarla sınırlandırılması konusu 
gündeme gelmiş, ıslahat taraftarı bazı âlimler çok evliliğin dinen câiz bir hüküm olduğunu, 
câizin şer‘î hüküm olmayıp kanunî düzenlemeye konu olabileceğini, bu sebeple çok 
evliliğin birinci eşin rızâsına, hâkim iznine veya belli şartlara bağlanmasının dinen de 
doğru olacağını ifade etmişlerdir. Hukukî ve iktisadî âmiller kadar siyasî ve kültürel 
âmillerin de etkisiyle XX. yüzyılda birçok İslâm ülkesinde benzeri tartışmaların gündeme 
geldiği görülmektedir.” (Kevser, Kamil Ali. Öğüt, Salim. C.8, s. 367)

Mehmet Akif’in anlattığı olayda, kısa bir süre sonra emekli paşa Heleni ile evlenir. 
Nikah akdini, para tutkunu açgöz bir imam yapmıştır. Ancak aradan çok geçmeden 
mahallede bir haber duyulur: Heleni, paşayı kandırarak tüm mallarını almıştır. Adamın 
çocukları ve önceki karısı sefil hale gelir. Bunun üzerine mahalle imamına gelerek, kendisi 
için çare aramasını ister. O da, adamın sefihliğini gerekçe göstererek hacrini istemeyi 
yasal bir çare olarak görür. Nitekim sefih (çoğu olarak süfeha) bakmakla sorumlu olduğu 
çocukları varken tüm malını bir kadına verdiğine göre, bunu sefih saymak gerekir. Mahalle 
muhtarı, ihtiyar heyeti toplanarak mahkemeye hitaben bir dilekçe yazarlar. Dilekçeyi 
imam yazar. 

O dönemdeki resmi dilekçe hakkında şiirden bilgi edinmekteyiz:

Hû

“Bâdî-i ilmühaber oldur ki

Mahallemizde filân sokakta kâin olan fülânca hânede... sakin... filânca oğlu... filân
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Her ne kadar ma’tûh değilse de iâşesiyle infâkı tamâmen üstüne âid ve efrâdı kesir.. 
iyâl ü evlâdı bulunduğu hâlde uhdesinde olan bilcümle mâl ü mülkü ahiren aldığı ahiren 
istinkâh ettiği Rum Cemâatinden filânenİn üstüne etmek diler. Ve böyle mâlini beyhude 
yolda imhaya kıyam eder. Ve arz edildiği vech üzre emr-i infakı kendine mahsûs ve 
münhasır bulunan küçük, büyük bütün evlâdlarıyle zevcesini her cihetce pek mahrûm 
ve ihtiyaç İçinde ölmeye mahkûm bırakır olmağın mumaileyhin Şer’-i şerif canibinden 
lüzûm-i hacrine dâir işbu ilmühaber Mahallemizce bi’t-tanzîm huzûr-i hâkim-i şer’iye 
takdim kılındı.”

Hacir yetkisi, mahkeme hakiminindir. Bu olayda hacir olup olmadığını Mehmet 
Akif’in şiirinde sonuçlanmamaktadır. Ancak Şair, olanlardan bunalır ve ülkenin acıklı 
halini de anlatır. 

3. Müslüman Kadini tercemesi

Mehmet Akif, Mısırlı Ferid Vecdi’nin Müslüman Kadını adlı kitabını Sıratımüstakim 
Mecmuasında tefrika halinde terceme ederek yayınlamıştır.   

Kadın meselesi son derece önemli olduğu halde, insanlar bunu ele almaktan 
kaçınmaktalar. Erkeklerin güzel ahlak sahibi olmaları, ıslah edilmeleri önemli olduğu 
halde kadınların yeri daha önemlidir. Çünkü toplumlar erkeklerle bir yere kadar kalkınma 
yaparlar, daha sonra bu tamamlamak kadınlarla olur. Toplumların hakiki kalkınmaları 
kendileriyle olabilir. Şuun-i hayatiyeyi taklik doğru olmamakla beraber, umur-ı sınaiyye 
taklit edilir. Müslüman kadının günümüz şartlarına uygun olarak eğitilmesi için yeni 
metotlar kullanmak gerekir. Yazıda ele alınan husus budur. (Sayı 1, 10 Eylül 1908, Rumi 
1324. s.39-41)

Kadın Nedir? Sorusuna, “Kadın, şerif bir mahluktur ki, kudret-i fatıra onu nev’i 
insaninin teksirine tahsis etmişdir. Bu nazardan vazifesi gayet ulvidir, erkek bu hususda 
onunla müsabakaya kudretyab olmaz”. Kadın bedeninin çocuklarınkine yakın olduğu bu 
yüzden sevinç, elem, korku gibi farklı hislerden çabuk etkilenir. Sosyalistlerden Proton, 
kadınların akıllarının ve vicdanlarının erkeklerinkinden zayıf olduğunu, dolayısıyla 
erkekle eşit olamayacağını söyler. Yazar Batıdaki durumu şöyle özetler: “Garbda 
ahlak-ı nisvanı telvis eden naka’isin kaffesi, erkeklerin kadınları terbiye meselesinde 
kanun-i tabiatten udul etmelerinden başka bir sebepden değildir...Artık şarklı ihvanımız 
garbın romancılarına mümaşatdan sakınmalıdır. Çünkü onlar bu kabilden olan hayalat-ı 
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fasidelerini, kadınların meylini celbetmek maksadıyle yazıyorlar. Zavallı kadınlar ise 
böyle mudil heriflerin verdikleri nesayihin kendileri için mühlik olduğunu, onları daha 
elim bir esarete giriftar edeceğini bilmiyorlar”. Yazara göre kadının temel görevi, beşerin 
muhafazası ve devamının sağlanmasıdır. Bu sorumluluk dört devri kapsamaktadır: haml 
(hamilelik), vaz’ı haml (doğum), ırza’ı (süt emzirme) ve terbiye-i tıfl (çocuğun terbiyesi). 
Yazar, kadınların erkeklerin işleri ile uğraşmaları halinde hem kendileri hem de toplumlar 
ciddi sıkıntı içinde olacaklarını öne sürmektedir. (Sayı 2, 17 Eylül 1908-11 Temmuz 1324. 
s.53-56)

Bu kısımda yazar, kadınlarla erkekler arasındaki farkları ele almaktadır: kadının 
boyu, vücut yapısı, psikolojisi, beyni ve diğer uzuvlarında ciddi farklar vardır. Bu asli farklar 
sayesinde erkekler kadınları hayatın dış şartlarında (şuun-i hariciyye-i hayat) geçmişlerdir 
ve geçeceklerdir. Bu görüşte olmakla beraber kadınların, erkeklerin kölesi olmadığını 
açıkça belirtir. “Erkeğin esiri olmak için yaratılmadığı cihetle, kendi hürriyetinin, fakat 
hürriyet-i mu’tedilesinin istihsali uğrunda mücahedede bulunmalıdır. Lakin, hangi silah 
ile? Cenabı Hakkın ona tevdi eylediği bir silah ile...” Kadının yüzündeki örtüyü kaldırması 
(ref’i hicab) yazara göre esaretini daha da artıracaktır. Kadın, dış işlerde uğraşırsa asli 
özelliğini kaybeder ve onu ailesinden ayırıp hürriyet ve saadetinin bileşkesinden kesinlikle 
uzaklaştırır. Batılı tarzı taklit etmenin kadınlara saadet getirmeyeceğini belirtmektedir. 
((Sayı 3, 24 Eylül 1908, 11 Eylül 1324. s.71-74)

  Yazara göre, kadın erkekle asla yarışamaz, asla ona yetişemez. Bu, Allah4ın kadını 
zillete mahkum ettiği demek değildir. Çünkü Allah, onu adale kuvvetiyle yaratmamıştır. 
Yazıda Ab Comte’tan alıntılar yapılmış ve maddi eşitliğin kadınların haleti ruhiyeleri ve 
ahlaklarında bozulmaya sebep olacağı belirtilmişti. O dönemdeki el-Mer’et’ül-Cedide ve 
Tührir’ul-Mer’e adlı kitaplara cevap niteliğindedir. iki cins arasında hiçbir fark kalmasın 
denilmektedir. (Sayı 6, 01 Ekim 1908, 18 Eylül 1324. (s.84-87)

Burada yazar, Kadının özgürlüğü (tahrirul-mer’e) kitabında iddia edilen 
“Umumiyetle kadınlar Müslümanların nazarında tam bir insan değildirler. Bunların 
erkekleri kendilerinin kadınlar üzerinde bir hakk-ı hakimiyetleri olduğunu zihinlerine 
yerleştirdikleri için nisvana karşı olan muamelelerinde hep ona göre hareket ederler” 
sözüne cevap verir. Avrupalı düşünürlerin, kadınları ilim ve fende ilerlemelerinin 
boşanmayı artırdığını, islam ülkelerinde ise boşanmanın daha az olduğunu belirtirler. 
Yazar, kadının ilim ve fen öğrenmesini problem görmeyip, “amal-ı hariciyede erkekle 
müsabakaya girmeleridir” fikridir. ((Sayı 7, 08 ekim 1908, 25 Eylül 1324. s.97-100)
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Yazar, kadınların fabrikalarda çalışmaları “erkek tarafından kadına tahmil olunan 
esaretin en son derecesidir” şeklinde anlatılmaktadır. Sosyalist düşünür Proton’a atıf 
yapar, ona göre dünyadaki gelişmeler hep erkekle olmuştur, kadınların bunda payları 
yoktur. Yine Logofiye’nin şu sözünü hatırlatır: “Kadın, kadın olarak kalmalıdırzira bu 
sıfatla hem kendi saadetini temin edebilir, hem de o saadeti başkalarına verebilir. Öyle 
ise kadınların halini ıslah edelim. Lakin onları değiştirmekten, erkeğe kalbetmekten hazer 
edelim. Zira kadınlar erkekleşirse birçok menfaat kaybederler. Biz ise herşeyi kaybetmiş 
oluruz”. (Sayı 8, 15 Ekim 1908, 2 Teşrinievvel 1324. s.100)

Üstelik kadınların ücretlerinin çok düşük olduğunu da belirtir. Batılı bazı 
sosyologların bu kötü gidişatın ciddi sıkıntılar oluşturduğunu anlatır. Evliliklerin azalması 
bunların başında gelmektedir. Yazar, tabii kanunun erkeğin kadını beslemesi olduğunu, 
kadınlar için asıl olanın ev olduğunu savunur. Burada hep fıtratı savunur. İslam hukukuna 
göre, bir kadının kocası ölse onun maişetini sağlayacak bir akrabası da kalmasa, ihtiaçlarını 
devletin karşılaması gerekir. (s.116)

Kadınların erkek işlerinde çalışmaları halinde Giyom Ferrer’in ifadesiyle erkek ile 
kadın arasında üçüncü bir cins ortaya çıkar. Yazar, kadınların doktor olması hakkında 
da tereddüdünü belirtir. Yine siyaset ile uğraşan bir kadının kadınlık halleri, gebelik, süt 
emzirme gibi durumlardaki hallerinin nice olduğunu hatırlatır. Çünkü kadınların erkek 
işleriyle uğraşmaları sosyal bir hastalık olup, tabiat kanunlarına aykırıdır. Yazar burada 
yapılacak düzenleme hakkında şöyle söyler: “Yoksa kadınlarımızın halini tehzib için dinin, 
tabiatın, fıtratın kabul edeceği surette bir kanun vaz’etmek Müslümanların ulvi karihalarına 
güç mü geliyor?” İşlerin, fertlerin istidatlarına göre fıtrata uygun düzenlenmesi gerektiğini 
belirtir. Nitekim Müslümanların sosyal yaşantıları batı toplumlarından farklıdır. (Sayı 9, 
22 Ekim 1908, 09 Teşrinievvel 1324. s.131)

Yazar Avrupa’ya giden bazı Mısırlı talebelerin kültürlerini unutmalarını eleştirir. 
Kadın konusunda, doğu ile batılı davranışlarının farklı olduğunu bu sebeple bir doğulunun 
karısını ve kızını sakındığını belirtir. Kadının erkek üzerinde hakkı olduğu gibi erkeğin 
de kadın üzerinde hakkı vardır: bu hak erkeğin reisliğine dayanır. Hatta karısının yüzünün 
ürtülü olup olmadığına kocası karar vermelidir. Hatta kadınlara özgürlük verdiklerini 
söyleyen toplumlarda hakimiyet yine erkeklere aittir. Yazar erkek ile kadın eşitliğini iddia 
edenlere, suyun mülekülleri benzetmesini yapar. Suyun oluşumu için nasıl oksijen ve 
hidrojen gerekirse, erkek ve kadın da birbirleri için öyledir. Kadın ve erkek tektir. (Sayı 
10, 27 Ekim 1908, 14 Teşrinievvel 1324. s.147)
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Kadınların örtünmesi konusunda yazar şöyle der: “Tesettür istikbal-i nisvanın 
zamini yeganesidir. Erkeklerin tahakkümünden masuniyetleri için kafil-i münferiddir”. 
Roman kadınlarının önce ve sonraki yaşantılarını 19. Asrın Muhitül-Ulum’dan alıntı 
yapar. Önceleri Roma’da kadınlar evlerinden çıkmazları ve örtülüydüler. Sonra erkeklerin 
ifsadıyla erkeklerle ihtilat ettiler, siyasi işlere bile katıldılar Ancak bir süre sonra 17. Asırda 
Batıda kaının ruhu var mı, yok mu diye sorgulanmaya başlandı. Acaba bunun sebebi 
nedir? Yazar, örtünün (tesettürün) kadınları erkeklerin elinde oyuncak olmaktan, onların 
heveslerine alet olmaktan alıkoymaktadır. (Sayı 11, 05 Kasım 1980, 23 Teşrinievvel 1324. 
s.163) 

Yazar, tesettürü kadınların iffeti için istememekte, onları erkeklerin şerlerinden 
korumak için istemektedir. Zira kadınların ismetlerini kirletmek isteyen erkeklerdir. 
Kadınların örtünmelerinin sebebi, onların aşağı görülmeleri veya güvensizlikleri olmayıp 
erkeklerin şerlerinden korunmaları içindir. (Sayı 12, 12 Kasım 1908, 30 Teşrinievvel 
1324.s.176)

Yazara burada, tesettürün kadınların iktisab-ı kemal etmelerine engel olmadığını 
belirtir. Yani tesettürde zarar olmayıp, kadınların yararı vardır. (Sayı 13, 19 Kasım 1908, 
06 Teşrinisani 1324. s.192)

Yazar, tesettürün kadınların iktisab-ı kimal etmelerine engel gören; sağlıklarına 
zarar verdiği, tesettürle evlenecek adamın alacağı kadına bakmasına engel olduğu ve 
tesettürün kadınların eğitim görmelerine engel olduğu tezlerine karı çıkmaktadır. Bunlara 
karşı kanıtlar getirmektedir. (s Sayı 14, 26 Kasım 1908, 13 Teşrinisani 1324.s.206)

Kadınların başındaki örtünün kalkıp şarkın da tehlikelere girmesini mümkün 
görmekte, gençlerin hatta yaşlıların ahlaka aykırı davranışlarını toplum içinde 
sergilediklerinden şikayet edilmektedir. (Sayı 15, 03 Aralık 1908, 20 Teşrinisani 1324. 
s.222)

Sırf maddi olan Batı medeniyeti kadınların tekemmül etmişler midir? Sorusuna, 
doğuluların batıyı sadece taklit ettikleri bu taklitlerinin nedenlerini ise bilmedikleri 
belirtilmiştir. Batıdan Jules Simon ve Samuyel Smiles’in fabrikaların kadınları evlerinden 
ayırdığını ve ev hayatlarını yıktığını söylemişlerdir. (Sayı 16, 10 Aralık 1908, 27 
Teşrinisani 1324. s.238)

Kadın konusunda şikayet olunan konuların ortadan kalkması için tesettürün devamı 
şartıyla terbiye ve tehzibe önem verilmesi üzerinde durulur. Batıda boşanmalarının önemli 
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sebepleri içinde erkeklerin kadınları bila-infak terk etmeleri gösterilir. (Sayı 17, 17 Aralık 
1908, 04 Kanunievvel 1324. s.254)

Bu bölümde, kadınların halini ıslah için hangi terbiye tarzı daha uygundur? Sorusuna 
cevap aranmaktadır. İslam’ın kadın ve erkeğe farz olduğu belirtildikten sonra ‘hikmet 
müminin yitiğidir’ ilkesi gereği hangi milletten olursa olsun alınması gerektiği, bu sebeple 
gelişmiş toplumların usullerini incelemektedir. (Sayı 18, 24 Aralık 1908, 11 Kanunievvel 
1324.s.270)

Son bölümde konu başlıklar halinde özetlenmektedir. (Sayı 19, 31 Aralık 1908, 18 
Kanunievvel 1324. s.287)

Sonuç

Mehmet Akif, şiirlerinde sosyal olaylara yer vermiş, insanların ibretlik hikayelerini 
anlatmıştır. Bunlardan birisi de yukarıda bahsedilen emekli, sonradan mal-mülk sahibi 
olmuş bir paşanın ikinci evliliğidir. Burada paşanın tavrı yanında sofralık bir Rum 
kızının cilveleri ile paşanın ilk hanımının kocasının heleni’ye ilgisini kıskanmamasının 
sonuçlarını görememesi ve tüm mallarının ellerinden çıkarak sefil hale gelmeleridir. Bu 
şiirde o dönemdeki mahalle imamının nikah kıyma görevi, mahalle muhtarı ve ihtiyar 
heyetinin mahkeme heyetine hacir ile ilgili dilekçe yazmaları da anlatılmaktadır.

İkinci kısımda ise Doğu dünyasında geleneksel anlayış ile Batıdaki kadın anlayışı 
arasında karşılaştırma yapılarak kadınla ilgili olarak batıyı taklit etmenin sakıncaları 
Mehmet Akif’in çevirisinde ele alınmaktadır. Her iki kısım Mehmet Akif’in kadın ve aile 
konularına yaklaşımına bakışını yansıtması bakımından kayda değerdir.

Prof. Dr. Adem Esen
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EĞİTİMDE EZBER YÖNTEMİNİN YERİ KONUSUNDA 
YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

ADMINISTRATORS’ AND TEACHERS’ CONCEPTIONS ON 
THE PLACE OF ROTE LEARNING METHOD IN EDUCATION

Rafet KAYRETLİ* ve Ertuğrul ORAL**

Özet: Bu araştırmada, yönetici ve öğretmenlerin, ezber yöntemi ile ilgili düşünceleri, 
yaklaşımları, ezber yöntemini nasıl uyguladıkları incelenmiştir. Eğitim öğretimde ezber 
yönteminin öğrenmeye katkı düzeyi, hangi durumlarda kullanıldığı, diğer yöntemlerle nasıl 
kullanılabileceği, yönetici ve öğretmenlere katkısını belirlemek amacıyla, bu araştırmada 
tarama modeli kullanılmıştır. Konuyla ilgili, yurt içinden akademik araştırmalara ve yurt 
dışında uygulanan öğrenme yöntemlerine dair yayınlara yer verilmiştir. İstanbul ili evren 
olarak kabul edilmiş, bu evreni temsil etmesi için Gaziosmanpaşa ilçesinde görevde on 
(10) yılını dolduran 46 yönetici ve öğretmen örnekleme alınmış olup yarı yapılandırılmış 
görüşme (mülâkat) yapılmıştır. Elde edilen bulguların analizleri sonucunda eğitimde 
ezberin yeri olduğuna dair anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır. Ezberin, bireysel olduğu, 
hem sözel hem sayısal alanlarda uygulamaya dönük olarak kullanıldığında öğrenci 
başarısına katkısının olduğu anlaşılmıştır. Eğitimcilerin, ezber yöntemini diğer öğrenme 
yöntemleriyle eşgüdümlü olarak kullanabileceği, uygun şartlara göre akademik ve sosyal 
hayatta ezberin uygulanabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler: Ezber, Eğitim, Öğrenme, Beyin, Zekâ, Hafıza, Birey, 
Öğretmen, Yönetici
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Abstract: In this study, the implementation  of the ideas that relates to the method 
of memorization, attitudes by school administration have been studied. Contribution 
level of memorization method in learningin which cases is used, how to use with other 
methods, in order to determine the contribution of memorization method to the teachers 
and administrators. We have been used scannning model and studied existing model. We 
refered to local academic studies and international publications about learning technics. 
Istanbul was taken as an universe and Gaziosmanpasa was taken as its province as it is 
representing it. Fourty six administrators and teachers who have completed ten years in 
education were taken as samples and  were interviewed. As a result of the research We got 
significant results that show memoraziton method has a role in learning. We understood 
that memorization method is an individual method and has contribution in learning of 
numerical and oral lessons. Finally as a result, memorization method with other learning 
methods can be used as partial or simultaneously depends on subject, location, time of 
memorization can be applied in academic and social life. 

Key words: Memorization, Education, Learning, Brain, Intelligence, Memory, 
Individuals, Teachers, Administrators
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Giriş1

21. yüzyıl insanlık tarihinin en hızlı gelişmelere ve değişimlere şahit olduğu bir 
dönemdir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğu bu 
dönemde dahi, insanlık için eğitim ve öğretim vazgeçilmez özelliğini korumaktadır. 
Geleneksel uygulamaların yanı sıra yeni yöntem ve tekniklerle daha nitelikli fertler 
yetiştirmek için çok renkli çok yönlü eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir. Buna rağmen, 
hâlâ eğitim ve öğretimde istenilen seviye ulaşılamamıştır. 

Eğitim öğretim çalışmalarında birçok yöntem ve teknik kullanılmaktadır. Şüphesiz 
ki bu yöntem ve tekniklerin en kadim olanı “ezber yöntemi/uygulamalarıdır. Günlük 
hayatımızda ezberin önemli bir yeri bulunmaktadır: İsimler, şehirler, adres ve telefon 
bilgileri; ibadet uygulamalarındaki okunan dualar, müzisyenlerin sahne performansı, 
tiyatral oyunlar vb. Ezber, adeta sosyal hayatın en önemli unsuru olmuştur.

Modern eğitim yaklaşımlarını savunanlar tarafından geleneksel uygulamalara, 
özellikle ezber yöntemine karşı adeta savaş açılmış, ezber yönteminin sorgulamayan, 
üretmeyen bireyler yetiştirdiği iddia edilmiştir. Elbette ki bunda ezber yönteminin tam 
olarak ne olduğu, beynin nasıl çalıştığı, hafızanın ne işe yaradığına dair eksik bilgi ve art 
niyetli bir bakış açısıyla yapılan yaklaşımlar ve yönlendirmeler etkili olmuştur. Hâlbuki 
ezber sadece öğrencileri ve eğitimi değil tüm toplumu ilgilendiren bir özelliğe sahiptir. Bu 
açıdan bakıldığında ezberin insan için ne kadar önemli olduğu görülmektedir. 

Öğrenmenin, kişiden kişiye farklılık gösteren, karmaşık bir süreç olduğu 
bilinmektedir. Öğrenmenin birçok yönü ve etkeni vardır. Bireysel farklılıklar, zekâ, hafıza, 
beyin vb. Peki, bütün yönleriyle keşfedilememiş olan beyinde öğrenme nasıl meydana 
gelmektedir? Bütün yaşam faaliyetlerini düzenleyen, organize eden, uygulayan beyin 
nedir; nasıl çalışır? 

İnsanın en önemli organı şüphesiz beyindir. Beyindeki sinir hücreleri dışarıdan 
gelen mesajı sinaptik bağlantı şeklinde kaydetmektedir. Beyin, vücut ağırlığının %2’sini 
teşkil eder, aldığımız oksijenin %25’ini kullanmaktadır. İnsan beyninde 100 milyardan 
fazla hücre olduğu düşünülmektedir. Prof. Manfret Sprirzer’in tespitlerine göre ise beyin, 
100-120 milyon nöron ve nöronlar arası trilyonlarca sinaptik bağlantı kurma yeteneğine 
sahiptir (Kavaklı, Saygılı, Akben, 2011; s.12, s.29, s.143). 

1      Bu makale İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 
eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalında “Eğitimde Ezberin Yeri Yönetici ve Öğretmen Görüşleri” adlı tezin 
bir kısmına dayanılarak hazırlanmıştır. Tez danışmanım, değerli hocam Yard. Doç Dr. Ertuğrul ORAL’a teşekkür 
ediyorum.
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Beynin sınırlarını çizmek imkânsız görünmektedir. Beyni tanıyabilmek için elbette 
bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Bilgi elde etmek öğrenmeye bağlıdır. Öğrenme ise beyinde 
gerçekleşmektedir. 

İnsanın diğer varlıklardan ayıran en temel özelliği akıl sahibi olmasıdır. Akıl, 
genellikle insanların zekâ düzeyini ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır. Akıl; düşünme, 
anlama, kavrama, idrak etme, karar verme ve önlem alma yetenekleridir. Akıl aynı zamanda 
muhakeme ve bilgi elde etme gücü olarak da tanımlanabilir. Dünden bugüne insanlığın 
sahip olduğu değerler aklın ürünüdür. Akıl üretken bir yapıya sahiptir. Zekâ, gerçekleri 
algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamıdır.  Akıl sabit değil, aksine 
insan hayatının sonuna kadar artabilen ve gelişebilen bir yetenektir. Akıl, makine, 
bilgisayar, yazılım veya başka bir yolla taklit edilemez, hayvanlar ne kadar terbiye edilirse 
edilsin akıl transfer edilmez. Her insan doğuştan belirli bir zekâya sahiptir. Zekâ belirli 
bir konuda çalışılarak, öğretilerek, eğitilerek edinilen bilgi ve birikimlerle, deneyimlere 
dayalı becerilerle geliştirilebilir. Âni olarak gelişen bir olaya uyum sağlayabilme, amaca 
uygun hareket etme, çevreye uyum sağlayabilme, anlama, çözümleme, öğrenme, beş 
duyunun, dikkatin ve düşüncenin yoğunlaştırılması zekâ ile gerçekleştirilebilmektedir 
(Elmas, 2003; Akt: Şahin, 2007; s. 1).

Duygusal (EQ) zekâ sahiplerinin gayret, azim, fedakârlık, kendine ait değerler ve 
iletişim becerilerini iyi kullanması başarıya etki etmektedir.  “Duygusal zekâ kavramı, 
kişinin zeki olması için sadece sayısal yeteneklerin yeterli olmadığını, bunun yanında 
bazı duygusal becerilerin de bulunması gerektiğini kabul ettirmiştir (Sezik, 2003; s. 71). 
Stephen Covey Duygusal Zekâ ile birlikte zekâyı dörde ayırmıştır. Ruhsal Zekâ, insanın 
manevi tarafına değinmektedir. Zihinsel Zekâ, öğrenme yetenekleri ve kabiliyetleri ifade 
etmektedir. Bedensel Zekâ ise motor hareketlerdeki beceriler olarak tanımlanmaktadır 
(Covey, 2005; Akt: Kavaklı, 2011; s. 73-89). 

Zekâ yaklaşımları arasında en fazla tartışılan “Çoklu Zekâ” kuramıdır. Gardner 
“Çoklu Zekâ Kuramı”nı ortaya attığında, ilk önce “yedi zekâ alanının varlığından söz 
etmiştir. Daha sonra Gardner (1999), yazmış olduğu (Zekâlar Yeniden Şekillendi) adlı 
eserinde orijinal “yedi zekâlar” listesine bir “sekizinci” zekâ alanını daha eklemiştir. 
O halde, Gardner’ın ortaya atmış olduğu bu sekiz zekâ alanının isimleri şu şekilde 
sıralanabilir:

Sözel  /  Dilsel Zekâ 

Mantıksal  / Matematiksel Zekâ 
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Görsel  / Uzasal Zekâ 

Müziksel /  Ritmik Zekâ 

Bedensel / Kinestetik Zekâ 

Sosyal / Bireylerarası Zekâ 

İçsel / Özedönük Zekâ 

Doğa / Doğacı Zekâ

Çoklu Zekâ anlayışının, bireyi ön plana çıkaran bir yaklaşım olduğu görülmektedir. 
İnsanda bulunan bu farklı zekâ türleri bireyin değişik alanlarda başarılı olmasını 
sağlamaktadır. Kişi birden fazla zekâ türüne sahip olabilmektedir. Tabi bu zekâ düzeyleri 
arasında farklılıklar gözlenebilmektedir. Birbirinden farklı olan zekâ düzeyleri bireyler 
arasında da değişiklikler göstermektedir.  Eğitim öğretim sürecinde bireysel farklılıkların 
göz önünde bulundurulması, bireyin merkeze alınması gerekmektedir. 

Zekâsı, bir birinin aynı olmayan insanların, hafıza yönüne de dikkat çekmek 
gerekmektedir. Hafıza zekâ ilişkisi beyinde gerçekleşen öğrenmenin yönlerini 
açıklamaktadır. 

İnsan hafızasıyla yaşamakta, hayattan tat almaktadır. Dünden bugüne getirdiklerimiz 
hayata tutunmamızı sağlamaktadır. Yaşamın kendisi hafızadır. Tepkilerimiz hafızamızdaki 
birikimlerce yönlendirilmektedir. Aslında kişiliğimizi, değerlerimizi, kim olduğumuzu 
bile hatırladıklarımıza borçluyuz, bir bakıma aslında insan hafızadan ibarettir (Karaçay, 
2010; s. 46 ).

Duyusal (anlık) bellek, çevreden gelen uyarıcıların duyu organlarını etkilemesi 
ve sinir sistemine iletilmesidir. Gelen uyarıcılar duyu organları aracılığı ile yani görme, 
duyma, dokunma, koku alma ve tatma ile alınmaktadır. Dikkat edilerek elde edilen ve 
algılanan girdiler daha gelişmiş işlemler için kısa süreliği belleğe aktarılmaktadır (Subaşı, 
2004; Shunk, 2009; Akt: Kırdök, 2014; s. 498).

Beyin, zekâ ve hafıza ile ilgili temel bilgileri irdelerken özellikle bireyler arası 
farklılıkların olduğu görülmektedir. İnsanın, duygularını, hayallerini, yetenek ve 
kabiliyetlerini bilmek, tanımak sosyal ilişki ve iletişimlerde; öğretmen–öğrenci ilişkisinde 
önemli görülmektedir. Kişilerin farklı taraflarını genel hatlarıyla irdelediğimizde,  
bireylerin farklılıklarının önemini açıklamaktadır.
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Tanınmak ve tanımak insanlar arası iletişimin, sosyal paylaşımın olmazsa olmazıdır. 
Kişi psikolojik olarak da tanınmak ister. İnsanlarla iletişim kurarken, herhangi bir 
iş, ortaklık kurarken karşı tarafı tanımaya ihtiyaç duyar. Tanımakta temel olarak fiziki 
özellikler değil, duygu ve düşünceler dikkate alınmaktadır. Tanınmakta sadece karşı tarafı 
değil kişinin kendi yetenek ve kabiliyetlerini bilmesi, tanıması da önemlidir. Tanınma 
ve tanımanın en önemli olduğu yerlerin başında okul, yani eğitim öğretim kurumları 
gelmektedir. Eğitimde, rehberlik yoluyla öğrenciyi tanımanın amacı; bireyler arası 
farklılıkları ortaya çıkarmak ve her bireyin bu farklı özelliklerini oluşturan taraflarını 
sürekli ve bütün halinde gelişmesine yardım olanağı sağlamaktır (Yeşilyaprak, Güngör ve 
Kurç, 1996; Akt: Taner, 2005; s. 1).

Öğrenme, hayat boyu devam eden, gelişen, geliştiren üretkenliği olan bir süreçtir. 
Öğrenme bilginin kazanılması, sahip olunması demektir.  Psikologlar öğrenmeyi sadece 
sözel bilgi olarak yani anladıklarımız ve söylediklerimiz olarak değil, alışkanlıklar, 
beceriler, tutumlar, bilinçli farkındalık gibi bilgi ve davranışları içine alacak biçimde daha 
farklı tanımlamaktadır. Öğrenme, motivasyon, algı, gelişim, kişilik ve sosyo-kültürel 
faktörler; insanlar arasındaki bireysel farklılıklar; eğitim ve akademik deneyim, pratik 
uygulama ve teknoloji kullanımı; dil, biliş, bilgi işleme süreci ve organizmanın karar 
verme faaliyetleri ile ilişkili bir süreçtir (Ed. Cangöz, 2011; s. 8, 9).  

Öğrenmenin kalitesini artırmak, eğitiminin sürdürebilirliğinin sağlanması için 
bilimsel çalışmalar yapılmakta, bilinen öğrenme yöntemleri geliştirilmekte, yeni 
yöntemler denenmektedir. Yeni yaklaşımları göz önüne aldığımızda öğrencinin merkezde 
olduğu görülmektedir. Yeni öğrenme yöntemleri ayrıca teknoloji ile de desteklenmektedir. 
Geleneksel öğrenme yaklaşımlarıyla birlikte, Aktif öğrenme, Çevirimiçi öğrenme, 
Harmanlaşmış öğrenme, Etkin öğrenme, Yapılandırmacı öğrenme yöntemleri eğitim-
öğretim programlarında öğrenme yöntemi olarak kullanılmaktadır (Güneyli, 2007; Serin 
2008; Kışoğlu, 2009; Eryılmaz, 2009; Çardak, 2012). Tabi bunların etkin kullanılması 
öğretenin uzmanlığına, kullanma kabiliyetine göre değişmektedir. “Bir eğitim sisteminde 
öğrenme ve öğretme nasıl bir madalyonun ayrılmaz iki yüzü gibiyse, öğrenme yöntemleri 
ve öğretme yöntemleri için de durum aynıdır (Babadoğan 1996; Akt: Serin, 2008; s. 24).” 

Günümüzde öğrenenin temel olarak kabul etmesi ve uygulaması beklenilen yöntem, 
öğrenmeyi öğrenme yöntemidir. Bu strateji tüm öğrenme modelleri için geçerlidir. Kuru 
kuruya bilgiyi almak, ezberlemek boş ve gereksizdir. Öğrenmeyi öğrenenler ise bilginin 
gerçek sahibi ve kullanıcılarıdır. Ezber yöntemi dâhil bütün öğretim yöntemlerinde 
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öğretilenin hikmet boyutunu, arka planını, içeriğini, yer ve zaman faktörünü de dikkate 
alarak konular öğrenciye bir dantel gibi işlenmelidir. Öğrenmeyi öğrenen, bilgiye en 
kestirme yoldan ulaşmayı becerebilen, öğrendiklerini günlük hayatında en verimli şekilde 
kullanmasını sağlayabilen, toplumda meydana gelen değişimlere ayak uyduran ve aynı 
zamanda bu değişimlerin kaynağı olabilen; mevcut bilgileri kullanarak yeni durumlar 
için gerekli bilgiyi yeniden üretebilen kişidir. Öğrenmede kişinin niçin öğreneceği; plan 
ve ortam, öğrenmeye olan istek ve şevk çok önemlidir. Öğrenmek, kuru bilgiye sahip 
olmak değildir. Sırf depolama, yani niçin ve nasıl kullanılacağı bilinmeden bir depoya 
kaldırılan eşyalar gibi çürümeye bırakılacak bir eylem değildir. Öğrenmek, bilgiyi almak 
ve işlemek yani yeni fikirler, düşünceler üretebilmektir. Öğrenmek, bilgiyi doğru yerde 
arayıp bulmak, onun ne olduğunu düşünmek, ne işe yaradığını anlamak, nerede nasıl 
kullanılacağını kavramak, hangi bilgilerle birleşeceğini öngörebilmektir. Öğrenmek 
öğrendiğini yaşama, insanlara, çevreye aktarabilmektir (Ünal, 2012; s, 14-16).

Ezber yöntemi insanlığın kadim öğrenme yöntemlerinden biridir. Günümüzde gelişen 
teknoloji ve gelişen insanla birlikte öğrenme yöntemleri de değişmekte ve gelişmektedir. 
Bu gelişmeler karşısında özellikle son yirmi yıldır ezbere yönelik tartışmalar daha da 
artmıştır. Bu tartışmalara girmeden ezberle ilgili kavramları açıklamak yerinde olacaktır. 

Ayverdi (2006), ezber kelimesinin etimolojisini, Farsça. ez “-den ve –ber” göğüs 
veya üst” ile ez-ber “göğüsten” yahut “üstten” olarak açıklamaktadır. Göğüs kelimesinin 
içinde barındırdığı bir anlam da kalptir. Kalbin duygusal tarafını dikkate aldığımızda 
gönülden istenen, arzulan bilgi anlamını çıkarmak mümkündür. Üst seviyede elde etme; 
herkesin yapamadığı gibi çağrışımlar da içermektedir.

İnsanlık tarihinin henüz yazıyla tanışmadığı dönemlerde kültür ve değerlerin 
aktarımında önemli bir yere sahip olan, sözlü edebiyat olarak da ifade edilen bilgi aktarımı 
ezber uygulamaları ile sağlanmıştır. Günümüzde hâlâ okuma bilmeyen milyonlarca 
insan hayatını sözlü olarak sürdürmektedir. “21. yüzyıl dünyasında 1 milyardan fazla 
kişi okuma-yazma bilmemekte; her yıl 100 milyondan fazla çocuk temel bir insanlık 
hakkı olan eğitimden ya da eğitim olanaklarından yararlanamamaktadır (unesco.org.
tr). Bu bilgi bize insanların bilinçli ve ya bilinçsiz olarak ezber yöntemini kullandığını 
göstermektedir. Ezberi hayatımızdan çıkarmamız, eğitimin dışında bırakmamız mümkün 
görünmemektedir. İnsanın hafızasında olmayan bir şeyi kullanması mümkün değildir. 
Kalıcı belleğe kaydettiğimiz bilgiler düşünmemizi, fikir üretmemizi, hayata bağlanmamızı, 
insani ilişkilerimizi sürdürmemizi sağlamaktadır. Öz (2008) Amerika’da Alternatif Bir 
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Eğitim Modeli Olarak Kişi Merkezli Eğitim çalışmasında: Charlotte Mason’un “Gramer 
aşamasında çocuklar, akustik, telaffuz, gramer, şiir, tarihi hikâyeler, edebiyat, çarpım 
tablosu, coğrafya, tarihler, olaylar, bitki ve hayvan sınıflandırmaları vs. ezber çalışmaları 
da yaparlar. Böylece, ileride derinlemesine öğrenecekleri şeylerin birçoğunun temelini 
ezberlemiş olurlar. Bu safha, genelde Latince veya Yunanca olmak üzere bir dil öğrenimini 
de içerir. Çocuklar öğrendikleri dilin kelimelerini ezberlerler.” Ezberin hangi amaçla ve 
nasıl uygulandığını aktarmaktadır

PISA 2012 raporunda 65 ülke arasında okuma ve yazma alanlarında 4. matematik 
alanında ise 7. sırada yer alan ve genel olarak eğitimde ezber ve tekrara dayalı somut 
bilgiye önem verilen Japonya’nın başarı durumu dikkat çekmektedir. Japon eğitiminde 
sadece ezber ve tekrarın olduğu düşünülmemelidir.  Ama önemli bir yere sahip olduğu 
bilinmelidir. Ezberin başarıyı engellediği tezinin geçersiz olduğu bu bilimsel veri ile 
ortaya konulmaktadır. (Türk, 2009).

Ezberleme meselesi, tüm öğrenim, öğretim ve çalışma süreçlerinde hem ilk, hem 
de son öğe olarak yer alır. Her türlü bilginin kazanımı, elde edilmesi mutlaka ezberlemeyi 
gerektirir. Müzikte de güvenli bir şekilde ezbere çalmak, bir artistik performansın en önemli 
yönlerinden biridir. Kişi, çalacağı müziği tamamen ezbere bilmelidir ve bu da ancak belli 
bir süre dikkatli, sistematik çalışmayla mümkün olabilir. Ezberleme, bu noktaların ihtiyaç 
duyulduğunda otomatik olarak aktif hale gelen, hafızaya geri getirileceğinden emin olma 
meselesidir ( Matthay; Bastien; Chaffin, Imreh and Crawford; Akt: Eroğlu 2010; s.11-12 ).

Sosyal bilimler arasında yer alan Din Bilgisi Derslerinde özellikle ezbere yer 
ayrılmaktadır. Dua ve sure ezberleri yer almaktadır. İslam tarihinde özellikle Kur’an’ı 
Kerim ezberi çok yaygındır. Tabi burada Kur’an’ı Kerim’in diğer yazılı metinlere 
göre daha kolay ezberleme ve hafızada tutma özelliği bulunmaktadır. Kur’an’ı Kerim 
ezberinde anlam boyutunun üzerinde yeterince durulmadığı görülmektedir. Her hangi 
bir alanda kuru kuruya bilgi almayı hedefleyip, bilgiye ezbere sahip olanlar, sadece 
onun hamallarıdır. Öğrenmeyi öğrenenler ise bilginin gerçek kullanıcılarıdır. Kur’an’ı 
Kerim öğreniminde kişinin önce okuması, sonra ezberlemesi, ezberlenenin ise anlaması 
ve uygulamaya konulması beklenmektedir. Özellikle ezberin esas alındığı öğretim 
yöntemlerinde öğretilenin hikmet boyutunu, arka planını, dua ise içeriğini, sure ve ayet ise 
yer ve zaman faktörünü dikkate alarak hayata aktarılması da Kur’an’ı Kerim öğrencisine 
bir dantel gibi işleyebilmelidir  (Ünal, 2012; s.16). 

Yapılan araştırmalar ezber yönteminin insan hayatında nasıl bir öneme sahip olduğu, 
sadece eğitim değil hayatın her alanında her meslekte bir yöntem olarak kullanıldığını ve 
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uygulandığını göstermektedir. Bu bağlamda ezber yönteminin öğrenci başarısının, eğitim 
ve yönetim faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliğinin artırılmasındaki yönünün ortaya 
çıkarılması faydalı olacaktır.

Araştırmamızda beyinin nasıl çalıştığını, zekâ ve hafızanın bilgiyi öğrenmede 
nasıl bir fonksiyona sahip olduğunu; öğrenmede bireysel farklılıklar ve öğrenmenin ne 
olduğuna dair genel tanım ve yorumlar aktarılmıştır. Bu genel bilgilere sahip olduktan 
sonra eğitimde ezber yöntemi ve eğitimde ezberin yeri, akademik ve sosyal hayatta 
ezberin kullanıldığı yerlere dair bilimsel çalışmalar açıklanmıştır. Ezber yöntemi ile ilgili 
yapılmış bilimsel çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir.

Yapılan araştırmalar ezber yönteminin insan hayatında nasıl bir öneme sahip olduğu, 
sadece eğitim değil hayatın her alanında her meslekte bir yöntem olarak kullanıldığını ve 
uygulandığını göstermektedir. Bu bağlamda ezber yönteminin öğrenci başarısının, eğitim 
ve yönetim faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliğinin artırılmasındaki yönünün ortaya 
çıkarılması önemsenmektedir.

Bu çalışmada ezberin eğitimle ilgili boyutunu ele alıp eğitim ve öğretimdeki 
yeri, okul yöneticilerinin ve eğitimcilerin ezbere yaklaşımı tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Çalışmanın, birey ve toplum hayatında; akademik ve sosyal başarıda fayda sağlayacağı 
düşünülmektedir. 

Araştırmanın temel problemi eğitimde ezber yönteminin yeri, ezber yönteminin 
diğer öğrenme yöntemleri ile birlikte kullanılması, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin 
ezber yöntemi ile ilgili görüşleri ortaya çıkarmaktır. 

Araştırmanın amacı; okul idarecilerinin ve öğretmenlerin, ezber yöntemi ile ilgili 
düşüncülerini, ezber yöntemini nasıl uyguladıklarını ortaya koymaktır.

Yöntem

Araştırmada, tarama modeli kullanılmış olup, var olan durumun betimlenmesine 
çalışılmıştır. 

Çalişma grubu

Araştırmanın evreni olarak İstanbul ili Gaziosmanpaşa ilçesinde on yıl ve üzerinde 
görevde bulunan idareci ve öğretmenler olarak belirlenmiş ve bunlardan 46 kişi örneklem 
gurubu olarak seçilmiştir.
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Verileri toplama araci

Araştırmanın verileri; alan yazın taraması ve yapılandırılmış görüşme uygulaması 
olmak üzere iki yolla toplanmıştır. Çalışma, evreni temsil edeceği varsayılan 
Gaziosmanpaşa ilçesinden gönüllü olarak seçilen örneklem grubunun görev yaptıkları 
okulda uygulanmıştır. Görüşmelerde önceden hazırlanmış 9 sorudan oluşan görüşme 
formları kullanılmış, verilen cevaplar yazıyla kayıt altına alınmıştır.

Verilerin Çözümlenmesi 

1- Yarı yapılandırılmış görüşme formlarının kaydı alınıp numaralandırmalar 
yapılmıştır. 

2- Yönetici ve öğretmenlerin yaş ortalaması, görev süresi, cinsiyete ve okul türüne 
göre oranları çıkarılmıştır.

3- Görüşme kayıtları soru ve cevaplara göre maddeler halinde sınıflandırılmış; 
çözümlenerek sonuçlar analiz edilmiştir.

4- Sonuçlar araştırmanın amaçları doğrultusunda ortaya çıkarılmıştır.

Bulgular ve Yorum

Uygulama sonucunda elde edilen verilerin işlenmesi çözümlemeleri aşağıda 
verilmiştir. Elde edilen bulgulara ait değerlendirmeler genel amaçlar doğrultusunda 
yapılmıştır. Sonuçları ile araştırmanın amaçları karşılaştırılmış, değerlendirme yapılmıştır. 

Araştirmanin Yapildiği Okullar

Çalışma grubunu oluşturan eğitimciler farklı okul türlerinden gönüllüler arasından 
seçilmiştir. Araştırmanın amacıyla ilgili daha farklı sonuçlara ulaşmak, fikir ve düşünceleri 
tespit etmek için değişik okul türleri tercih edilmiştir. Bu okulların tamamı İstanbul 
Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 8 farklı Resmi Devlet okullarıdır. 
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Katilimcilarin Yaş, Görev Süresi ve Okul Türleri:

Cinsiyet Dağilimi

Tablo 1.

Kadın 23

Erkek 23
Toplam 46

Görev Süresi Dağilimi

Tablo 2.

20-25 13
15-20 11
10-15 22
Toplam 46

Görev Yapilan Okul Türü

Tablo 3.

Lise 25
Ortaokul 10
İlkokul 5
Lise/Ortaokul 6
Toplam 46

Araştırmaya dair bu veriler, örneklem grubu hakkında genel bir bilgi verilmek 
amacıyla belirtilmiştir. Bulgular ve yorumlar soruların cevaplarına göre ortaya çıkarılmıştır. 

Araştirma Sorulari ve Sorulara Verilen Cevaplar

Sorulara verilen cevaplar tablolar maddeler halinde sıralanmıştır. Sorular:

a-Ezberin eğitimde yeri var midir?
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Tablo 4.

Evet, vardır. 30
Olması gerektiği yerde, kısmen vardır. 9
Hayır, yoktur. 5
Olmaması gerekir ama vardır. 1
Yapılandırmacı eğitim sisteminde uygun değildir. 1
Toplam 46

Katılımcıların büyük bir kısmının eğitimde ezberin yeri olduğunu kabul ettiği 
görülmektedir. Ezber yöntemini her konu veya ders için değil gerektiğinde ve doğru 
yerde kullanılması gerektiği de ayrıca belirtilmiştir. Eğitimcilerin bu yaklaşımı dikkat 
çekmektedir. 

Bununla birlikte ezber yöntemine karşı, eğitimde yeri olmadığını düşünen 
eğitimcilerin görüşleri de dikkate alınmalıdır. Buna rağmen, çalışmaya katılan yönetici ve 
öğretmenlerin geneli tarafından ezberin eğitimde yeri olduğu kabul görmektedir.

b-Ezber yönteminin öğrenci başarisina etkisi nedir?

Tablo 5.

Öğrenci başarisina pozitif etkisi vardir. 12
Derse, konuya ve kullanıldığı yere göre değişir. 8
Kısa süreli, geçici başarı sağlar. 12
Başarıya etkisi azdır. 3
Sınav sisteminde etkilidir. 3
Öğrenci başarisina etkisi yoktur. 7
Hafızayı güçlendirme açısından başarıya etkisi vardır. 1
Toplam 46

Ezber yönteminin öğrenci başarısına etkisi üzerinde eğitimcilerin farklı açılardan 
yaklaştığı görülmektedir. Öğrencinin kendisini geliştirebilmesi için belli bir bilgi 
düzeyine sahip olması gerektiği ve anlam üretme, mantıksal kavrama sayesinde sebep 
sonuç ilişkileri kurarak öğrenmeyi üst seviyeye çıkarabileceği anlaşılmaktadır. Özellikle 
matematik formullerinin ezberlenmesi matematik öğrenmenin en önemli yollarından biri 
olduğu anlamı çıkmaktadır. Katılımcılar, ezberin sürekli değil gerektiğinde uygulanması 
gerektiğine vurgu yapmaktadır.
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c-Ezber yöntemi diğer öğrenme yöntemleri ile birlikte nasil kullanilabilir?

Tablo 6.

Eşgüdümlü ve kısmi olarak kullanılabilir. 38
Birlikte kullanılamaz. 3
Soruya cevap vermeyen. 5
Toplam 46

Katılımcıların büyük bir kısmı (38 eğitimci) ezber yönteminin diğer öğrenme 
yöntemleri ile birlikte, kısmi veya tam olarak kullanılabileceğini belirtmektedir. İşlenecek 
olan konunun kavramsal boyutunun önceden ezber yöntemiyle verilmesinin diğer 
yöntemlere zemin hazırlayacağı ifade edilmektedir. Aynı zamanda diğer yöntemleri 
destekleyici olarak da kullanılabileceği belirtilmiştir.

Bununla ilgili ortaya çıkan görüşler: 
l Analitik düşünmede, benzerlik, farklılık; ilk ve tek olma durumlarında kullanılabilir.
l Periyodik cetvel; önemli tarihler uygulama yöntemiyle birleştirerek kullanılabilir.
l Görsel hafıza ile birleştirildiğinde katkı sağlar.
l Öğrencinin başardığını hissetmesinde motive edici olarak kullanılabilir.
l Diğer öğrenme yöntemleriyle öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesinde kullanılabilir.
l Çağrışım yöntemiyle kullanılabilir.
l Boşluk doldurma ve eşleştirmede kullanılabilir.
l Anlama ve kavrama ile birlikte kullanılabilir.
l Diğer yöntemlerle eşgüdümlü (aynı anda) kullanılabilir.
l Tamamlayıcı, destekleyici olarak, konuların özümsenmesinde kullanılabilir.
l   Geçmişle geleceği kıyas ederek, problem çözerken kullanılabilir.
l Formüllerin ve tanımların öğrenilmesinde pekiştiren olarak kullanılabilir.
l Dinleme-konuşma-oyun ile harmanlanabilir.
l   Soru-cevap yöntemi ile birlikte kullanılabilir.
l Ezber, tekrar, çağrışım ve gruplandırma yöntemiyle kullanılabilir.

Ezberin, öğrenciye başardığını hissettirmesinden dolayı motive edici tarafı 
bulunmaktadır. Diğer eğitim yöntemleriyle eşgüdümlü, belli aralık ve zamanlarda veya 
destekleyici yöntem olarak kullanılabileceği anlaşılmaktadır. Katılımcıların yanıtlarından 
hareketle ezberin, konuların özümsenmesinde, soru cevap, gruplandırma, görsel 

Eği̇ti̇mde Ezber Yöntemi̇ni̇n Yeri̇ Konusunda Yöneti̇ci̇ Ve Öğretmen Görüşleri



26

sunumlarla, dinleyerek, analitik düşünme yöntemleriyle rahatlıkla kullanılabilecek bir 
yöntem olduğu görülmektedir. 

d-Ezber yöntemi hangi derslerde daha çok kullanilmaktadir?

Tablo 7.

Sözel derslerde daha çok kullanılmaktadır. 30
Özellikle sözel alanlar olmak üzere tüm derslerde kullanılmaktadır. 16
Toplam 46

Katılımcıların tamamı tarafından, ezber yönteminin sözel derslerde daha çok olmak 
üzere tüm derslerde kullanıldığı ifade edilmiştir. Özellikle, kelime öğrenme, tanımlar, 
önemli isimler, tarihler, sayısal teoremler ve formüller için çok sık kullanıldığı ifade 
edilmiştir. Yetenek derslerinde ise gerekmeyebileceği belirtilmiştir.

Ezber yönteminin kullanıldığı dersler olarak:

l Müzik (nota ve şarkıların ezberlenmesi)

l Türkçe (şiir; tanzimat, milli edebiyat vb. dönem adları; cümle öğeleri;)

l Sosyal Bilgiler (kıta, bölge adları; önemli tarihler)

l Tarih (önemli tarihler, tarihi şahsiyetler ve yer adları)

l Kur’an’ı Kerim (sûre ve dua)

l Arapça (kelime öğrenme); İngilizce (kelime öğrenme)

l Matematik (formüller)

l Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi (tanımlar, dua)

l Biyoloji (tanımlar, formüller); Fen Bilgisi (formüller ve tanımlar)

l Kimya (deney malzeme isimleri, periyodik cetvel, formüller); Fizik (tanımlar,   
  formüller)

l Dil Anlatım ve Edebiyat (önemli yazar ve kitaplar, cümle bilgisi ve tanımlar)

l Coğrafya (yer adları ve tanımlar)

l Hadis (metin ezberleme ve tanımlar)

l Fıkıh (kâide, kural ezberleme ve tanımlar)

l Tefsir (ayet ezberleme ve tanımlar); Kelam (tanımlar)
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l Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji (tanımlar, önemli düşünür isimleri ve dönemler)

l Sağlık Bilgisi (tanımlar, tıbbi terimler)

Yukarıda görüldüğü gibi, ezber, az veya çok, sürekli veya bazen olsa da tüm 
derslerde uygulanmaktadır. Elde edilen verilerden ezberin, her dersin tamamında değil 
ama belli bir kısmında bir öğretme ve öğrenme yöntemi olarak kullanıldığı görülmektedir.

e-Ezber yöntemini ne siklikta ve hangi alanlarda kullanmaktasiniz?

Tablo 8.

Okulda daha sık kullananlar. 27
Sosyal hayatta daha sık kullananlar 8
Günlük ve okulda ihtiyaca göre kullananlar. 11
Toplam 46

            

Araştırmamızın örneklem grubunu oluşturan yönetici ve öğretmenlerin tamamı 
ezber yöntemini günlük hayatta ve okulda, yeri, zamanı, uygun konu ve alanlara göre 
kullandıklarını ifade etmektedir. Mesleki açıdan bakıldığında katılımcıların ezber 
yöntemini, eğitim öğretimde daha sık kullandığı, günlük hayatta ise gerektiğinde 
başvurulan bir yöntem olduğu görülmektedir. Katılımcıların ezber yöntemini kullandıkları 
alanlar:

l Formülleri ezberlemek ve ezberletmek

l Çarpım tablosu

l Kronolojik olaylar ve tarihlerin öğrenilmesinde

l Yeni konu anlatmaya başlanıldığında, konunun temel tanımlarının bilinmesi için

l Şiir ezberlemek ve ezberletmek

l Dua öğrenmek ve öğretmek; Ayet ve hadis ezberlemek

l Dil öğreniminde ve öğretiminde, kelime ezberi

l Uygulamaları derslerde kavramların öğrenilmesinde ve öğretilmesinde

l Günlük yaşamda, Pazar ve alır verişe giderken

l Tarih ve yer adlarını öğrenmek 

l Kişi adları, öğrenci isimlerini öğrenmek
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l Cümlenin öğelerini öğretirken

l Tıbbi terimlerin tanımlarında

l Sınavlarda maddelere dayalı konularda

l Adres alırken; semt otobüslerinin numarası

l Telefon numarası/Araç Plakası; TC vatandaşlık numarası; Kan Grubu

l Toplantılarda şiir okurken

l Konuşma yaparken

İnsanın olduğu her yerde formel veya in formel eğitim; eğitimin olduğu her yerde 
ezberin olduğu görülmektedir. Ezberin kullanılması kimi zaman belli alanlarda daha fazla 
yoğunlaşsa da hayatımızın bir parçası olduğu ortaya çıkmaktadır

f- Ezber ve ezbercilik arasindaki fark nedir?

Tablo 9.

Ezber ve ezbercilik arasında fark vardır. 40
Ezber ve ezbercilik arasında fark yoktur. 3
Her ikisinin de eğitimde yeri olmamalıdır. 1
Soruyu cevapsız bırakan. 2
Toplam 46

Bu soruyla ilgili katılımcıların genelinin “ezber ve ezbercilik” arasındaki temel 
farkı, ayırt ettiği tespit edilmiştir.  Ezber ve ezbercilik hakkında temel düşünceler:

Ezber: Ezber bir yöntemdir, konunun ve olayın mantığını kavramaktır. Ezber, 
bir yol açıcıdır, öğrenmenin ilk adımıdır. Sürekli değil gerektiği zaman kullanılır ve 
bireycidir; içinde kendi iraden vardır. Ezberde, öğrenme daha yüksek düzeydedir. Bunu 
sonradan yoruma ve uygulamaya dönüştürme, özümseme ve anlama vardır. Akıl yürütme 
süreçlerine yer verilmekte, neden sonuç ilişkisi kurulmaktadır. Öğrenmeyi pekiştirir ve 
kalıcıdır. Ezber, eğitimde olması gereken bir yöntemdir.

Ezbercilik: Ezbercilik bir yaklaşım ve anlayış tarzıdır. Süreklidir, her gördüğünü ve 
duyduğunu, verileni olduğu gibi, anlamadan, düşünmeden kabul etmektir; bütün kişilere 
dayatma mantığı vardır. Başkasına ait bilgiyi sürekli tekrarlamaktır. Moda mod alma ve 
sabit kalma vardır, yoruma açık değildir. Akıl yürütme süreçlerini içermemektedir. Geçici 
olarak hafızaya almaktır ve zararlıdır; bilgi bir süre sonra unutulmaktadır. Başarının 
sürekli olmasının önündeki engeldir. Ezbercilik eğitimde olmamalıdır.
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Eğitimcilerin, ezber ve ezbercilikle ilgili tanımlarına bakıldığında ezber yöntemine 
değil ezberciliğe karşı oldukları açıkça anlaşılmaktadır.

g- Ezber yöntemi nasil uygulanabilir?

Tablo 10.

Ezber yöntemini uyguladığını ifade eden. 43
Uygulanabilir bir yanının olmadığını ifade eden. 1
Soruyu cevapsız bırakan. 2
Toplam 46

Katılımcıların mesleki ve kişisel tecrübelerine dayanarak bu soruya cevap verdiği 
görülmüştür. Eğitimcilerin farklı ezber yöntemleri belirledikleri, değişik yöntemler 
kullandıkları görülmektedir. Katılımcıların bu soruya verdikleri cevaplar:

l Ezberin yapılabilmesi, kalıcı olabilmesi için belli aralıklarla tekrar edilmelidir.

l Ezberlenecek metin, kavram, formüller gruplandırılarak aşamalı olarak 
uygulanabilir.

l Soru cevap yöntemiyle uygulanıp, analitik düşünme yöntemiyle desteklenebilir.

l Önce anlamaya çalışıp, sonra ezber uygulanabilir.

l Öğretim aşamalarında, çağrışım yoluyla uygulanabilir. Anlayarak uygulanabilir.

l Görsel materyallere birlikte desteklenebilir.

l Kısa özetlerle genelin kavranması için uygulanabilir.

l Şifreleme-kodlama ile uygulanabilir. Sert ünsüzler (fıstıkçı şahap) gibi, isimlerin 
baş harflerinden oluşturulan anlamlı bir kelime türeterek. Mısırda kurulan Türk İslam 
Devletleri: TEMA (Tolunoğlullar, Eyyubiler, Memlukler, Akşitler)

l Dinleyerek uygulanabilir. (sürekli aynı şiiri dinlemek)

l Diğer eğitim yöntemleriyle harmanlayarak uygulanabilir. Öğretmenin kişisel 
tavrı ve öğrencinin hazırbulunuşluğu dikkate alınarak yapılabilir.

l Çağrışım, bilinenden bilinmeyene varım şeklinde uygulanabilir.

l Beynin hatırlama, akılda tutma yönlerini geliştirerek uygulanabilir.

l Sistemli ve düzenli bir çalışmayla uygulanabilir.
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l Ezber yaparken yorumlama ve muhakeme yoluna gidilerek öğrenme üst düzeye 
çıkartılabilir.

l Ezberlenen bilgi uygulamaya konularak kalıcı hale getirilmeli. 

l Sık soru çözerek ezberleme yapılabilir. Formüller şifrelenerek ezberlenebilir.

l Verilen cevaplar gözden geçirildiğinde, ezberin uygulamaya dönük olması 
gerektiği anlaşılmaktadır.

h- Ezber yöntemi mesleki hayatinizda size nasil katki sağlamaktadir?

Tablo 11.

Mesleki hayatında katkı sağladığını söyleyenler. 36
Mesleki hayatımda hiç katkısı yoktur. 7
Daha çok öğrenciye katkı sağlamaktadır. 3
Toplam 46

Araştırmamıza katılan yönetici ve öğretmenlerin çoğunluğu mesleki hayatlarında, 
gerek idareci gerekse öğretmen olarak zaman zaman ezbere başvurduklarını belirtmiştir. 
Eğitimciler,  mesleki hayatlarında ezberden faydalandıkları şu şekilde ifade etmiştir:

l Şiir, özlü söz, mani gibi türleri daha rahat kullanılmasını sağlamaktadır.

l Ders anlatırken, kitaptan, notlardan bakmak yerine ezberdeki bilgi kullanıldığında 
sınıf içi etkinlik artmakta, öğrencinin dikkatinin dağılmasını engellemektedir.

l Ezberlenen, hadis, ayet, beyitler ve özlü sözleri derste kullanarak öğrencilerin 
motive edilmesi sağlanmaktadır.

l Ders notu tutturmada, anlatırken kolaylık ve pratik fayda sağlamaktadır.

l Bilgi her an kullanılabilmektedir. Ezberde olan bilgi güven sağlamaktadır.

l Ezber, ders anlatırken zaman kazandırmaktadır.

l Yeni bir bilgiye ulaşmak istediğimde ezberdeki bilgi, bilgiye erişimi 
kolaylaştırmaktadır.

l Ezberdeki bilgiden bir bilgisayar gibi fayda sağlanmaktadır.

l Ezberdeki bilgi kullanılarak bilginin kalıcılığı sağlanmaktadır.

l Elektronik ve teknik malzeme adlarını hatırlanmak için faydalı olmaktadır.

l Öğretmene hız kazandırmakta, öğrenci üzerinde etkili hale getirmektedir.

l Mesleki başarıyı artırmak için fayda sağlamaktadır.
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l Kavramlar arasında ilişki kurulduğunda fayda sağlamaktadır.

l Çarpım tablosunu sürekli kullanılmaktadır. Sınavlarda fayda sağlamaktadır.

l Arapça ve İngilizce öğretiminde kelime hazinesini geliştirmek ve öğrenciye daha 
rahat ders anlatmayı kolaylaştırmaktadır.

l Amir, öğrenci, öğretmen, hizmetli, idareci vb. kişilerin isimlerini hatırlamada 
fayda sağlamaktadır.

l Dua öğretirken, ezberden okumak daha etkili öğrenme sağlamaktadır.

l Bilgi dağarcığının gelişmesini, hafızanın kuvvetlenmesini sağlamaktadır.

i- Ezberin, sosyal ve akademik hayatta pratik fayda sağladiğini düşünüyor 
musunuz?

Tablo 12.

Sosyal ve akademik hayatta pratik fayda sağlar. 28
Sosyal alanda değil akademik alanda fayda sağlar. 4
Sosyal ve akademik hayatta “bazen” katkı sağlar. 4
Sosyal ve akademik hayatta “çok az” katkı sağlar. 2
Kısa vadede fayda sağlar uzun vadede değil. 2
Bu eğitim sisteminde fayda sağlar. 1
Sosyal ve akademik hayatta pratik fayda sağlamaz. 5
Toplam 46

Görüşmeye katılan örneklem grubunun yarısından fazlası (28 eğitimci) bu soruya 
olumlu cevap vermiştir. Bununla ilgili farklı görüşler de ortaya çıkmıştır.

Bu çalışmanın temel amacı, ezberin bir yöntem olarak kullanılabilirliğini alandan 
ve uygulayıcılardan hareket ederek ortaya çıkarmaktır. Ezber, yukarıda da ifade edildiği 
gibi bireyseldir. Dolayısıyla her insan farklı düzeyde farklı şekilde kullanmakta ve istifade 
etmektedir. Çalışmaya katılan eğitimciler tarafından verilen cevaplara baktığımızda 
bu durum daha iyi görülmektedir. Örneklem grubunun yaklaşımı dikkate alındığında 
ezberin, sosyal ve akademik hayatta bireye ve duruma göre çok veya az katkısının olduğu 
anlaşılmaktadır.

Sonuçlar

Araştırmada elde edilen bulgulardan, ilgili literatür ışığında tartışılarak önemli 
sonuçlara ulaşılmıştır: 
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1- Ezber yönteminin eğitimde yerinin olduğu, okul yönetici ve öğretmenlerin önemli 
bir bölümü tarafından kabul edildiği görülmüştür.

2- Ezber ile ilgili olumsuz görüş ifade eden eğitimcilerin az olduğu tespit edilmiştir; 
bu görüşlerin de ezberle ilgili önyargılardan kaynaklandığı düşünülmektedir.

3- Ezber yönteminin öğrenci başarısına katkısının bulunduğu; gerektiğinde, 
kullanıldığı yere, derse ve konuya göre etkisinin pozitif yönde olduğu anlaşılmıştır.

4- Araştırma, ezberin hafızayı geliştirici ve beynin aktif olmasında etkili olduğunu 
göstermiştir.

5- Ezber yönteminin diğer öğrenme yöntemleriyle birlikte eş güdümlü, kısmi 
veya tam, diğer yöntemleri destekleyici olarak kullanılabileceği, eğitimcilerin büyük bir 
çoğunluğu tarafından uygulandığı ve uygun gördüğü tespit edilmiştir. Özellikle, analitik 
düşünme, görsel, çağrışım, kıyaslama, oyunla harmanlama, soru-cevap, gruplandırma 
yöntemiyle, pekiştiren olarak kullanılabileceği anlaşılmıştır.

6- Ezber yönteminin sözel dersler ağırlıkta; tüm derslerde kullanıldığı anlaşılmıştır.
7- Ezber yöntemi özellikle, çarpım tablosu, tiyatro, müzik, şiir, önemli tarihler, 

önemli isimler, formüller, yabancı dil öğrenmede kelime, tıbbi terimler, yer adları, dua, 
ibadet gibi konularda kullanıldığı görülmüştür.

8- Bitki ve hayvanların sınıflandırılmasında ezberin kullanılabileceği ortaya 
çıkmıştır.

9- Ezber yönteminin eğitimciler tarafından günlük hayatta ve okulda, yeri, zamanı, 
uygun konu ve alanlara göre sürekli veya kısmi olarak kullandıkları anlaşılmıştır. Özellikle 
formüller, kronolojik olaylar, şarkı, türkü, şiir, dua, yabancı dil öğrenimi, öğrenci ismi; 
telefon numarası, kan grubu, araç plakası, vatandaşlık numarası vb. alanlarda ihtiyaç 
duyulduğunda kullanıldığı ortaya çıkmıştır.

10- Ezber ve ezbercilik arasındaki temel farkın, eğitimcilerin büyük bir çoğunluğu 
tarafından doğru olarak bilindiği anlaşılmıştır.

11- Ezberin, eğitimde olması gereken bir yöntem olduğu, ezberciliğin ise kesinlikle 
eğitimde yeri olmaması gerektiği anlaşılmıştır.

12- Ezbercilik anlayışıyla yapılan öğrenmenin geçici başarı sağladığı, başarının kısa 
süreli olduğu için süreç içinde öğrenciye olumsuz etkisi olduğu ortaya çıkmıştır.

13- Ezber yönteminin öğrenilenlerin kalıcılığı açısından, belli aralıklarla tekrar 
edilmesi gerektiği; gruplandırılarak yapılabileceği, şifreleme, kodlama, dinleyerek, 
kişinin hazırbulunuşluğunu da dikkate alarak, sistemli ve düzenli çalışmayla, yorumlama 
ve muhakeme yoluna gidilerek uygulanması gerektiği ortaya çıkmıştır.

14- Diğer yöntemlerde olduğunu gibi ezber yönteminde de bireysel özelliklerin, zekâ 
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düzeylerinin, psikolojik ve sosyal durumlarının göz önünde bulundurulması gerektiği 
ortaya çıkmıştır.

15- Ezber yönteminin eğitimcilere günlük ve akademik hayatta, motive edici ve 
özgüven verici olarak, derslerde anlatma ve not tutturmada, öğrenci üzerinde etkili olma, 
insanlar arası münasebetlerde (amir, memur, hizmetli, öğrenci, veli adlarını bilmek vb.), 
ibadet yaparken, konuşma yaparken katkısı olduğu anlaşılmıştır.

16- Ezberlenen bilginin uygulamaya dönük olmasının kalıcılığını önemli oranda 
artırdığı anlaşılmıştır.

17-Araştırmaya katılan eğitimcilerin önemli bir bölümü tarafından ezberin, sosyal 
ve akademik hayatta fayda sağladığının düşünüldüğü görülmüştür. 
           Bu araştırmada ulaşılmış olan tüm sonuçlar göz önüne alındığında, ezber yönteminin 
yönetici ve öğretmenler tarafından hem sosyal hem de akademik olarak önemli ölçüde 
kabul gördüğü ve eğitimde yerinin olduğu genel sonucuna varılabilir. Elde edilen bu genel 
sonuç, ezber yönteminin eğitimde yeri olduğunu ve farklı yöntemlerle kullanılabileceğini 
göstermesi açısından önemlidir. Ayrıca ülkemizde ezberin eğitimdeki yerine dair ilk 
çalışma olan bu araştırma, elde edilmiş veriler, tüm sonuç ve değerlendirmeler ileride 
yapılabilecek olan araştırmalara da kaynak olabilecek niteliktedir.

Öneriler ve tavsiyeler

1- Eğitimciler, eğitim ve öğretimde yeri, zamanı, dersi ve konusuna göre ezber 
yöntemine yer vermelidirler.

2- Eğitimciler, ezber yöntemine ön yargıyla yaklaşmamalı, sosyal ve günlük hayatta 
uygulanabilirlik taraflarını dikkate almalıdırlar.

3- Eğitimciler, öğrencilere ezber yönteminin nasıl uygulanabileceğini, nerelerde, ne 
zaman kullanılabileceğini öğretmelidirler.

4- Öğrenciler, başarılarının artması için bir yöntem olarak ezberi öğrenmeli ihtiyaç 
duyduklarında uygulamalıdır.

5- Ezber yapılan bilgi, anlamaya dönüştürmeli, sebep-sonuç ilişkisi kurulmalı ve 
mantıksal temellere dayandırılmalıdır.

6- Öğrencilere, matematik, fizik, kimya, geometri gibi sayısal alanlarda teoremler 
ve formüller ezberletilerek sayısal başarı düzeyleri artırılmalıdır.

7- Ezber, hafızayı güçlendirme ve zekâyı geliştirmek için eğitimciler tarafından 
öğrencilere tavsiye edilmelidir.

8- Beynin farklı bellek noktalarını harekete geçirmek ve geliştirmek için ezber 
uygulamaları artırılmalıdır.
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9- Öğrencilere, ezber ve ezbercilik arasındaki fark öğretilmelidir.
10- Diğer yöntemlerle yeri ve zamanına göre eş güdümlü veya kısmi olarak 

kullanılmalıdır.
11- Ezber yöntemi, diğer yöntemleri destekleyici ve pekiştiren olarak kullanılmalıdır.
12- Ezberin öğrenciyi başardığını hissettirmesinden dolayı motive edici bir yönünün 

olduğu bilinmelidir.
13- Ezberde, bireysel farklılıklar vardır. Kişi merkezli uygulama olduğu 

unutulmamalıdır.
14- Ezber yapılmadan önce alan veya konu ile ilgili genel bilgilere sahip olunmalıdır.
15- Ezber yöntemi sosyal bilimlerde, dil öğreniminde, uygulamaya dayalı olarak 

kullanıldığında başarıyı artırdığının eğitimcilere ve öğrencilere aktarılmalıdır.
16- Salon konuşmaları ve sahne performanslarını artırmak, etkili sunum yapmak için 

şiir, beyit, güzel söz, ayet, hadis, fıkra, vb. ezberler yapılmalıdır.
17- Ezberlenecek metin, kavram veya formüller gruplandırılarak ve belli aralıklarla 

tekrar edilerek uygulanmalıdır.
18- Ezber yaparken, öğreticinin kişisel tavrı ve öğrencinin durumu dikkate 

alınmalıdır.
19- Ezber yöntemi öyküleme ve gruplama yöntemiyle kullanılabilir.
20- Ezberle öğrenirken bilinenden bilinmeyene varım şekli uygulanabilir.
21- Ezber yaparak, beynin hatırlama ve akılda tutma yöntemleri geliştirilebilir.
22- Yorumlama ve muhakeme yoluna gidilerek öğrenme en üst düzeye çıkarılmalıdır.
23- Etkili ders anlatımında ezberden faydalanılabilir.
24- Ezberlenecek bilginin değeri olmalıdır.
25- Ezber yaparken tüm zihinsel faaliyetlerin aktif hale getirildiği ciddi bir öğrenme 

yöntemi olduğu bilinmeli ve dikkate alınmalıdır.
26- Daha etkili ezber öğrenimi için göz (görsel zekâ), kulak (işitsel zekâ) konuşma 

(dilsel zekâ) birlikte kullanılmalıdır.
27- Ezber yaparken, öğrenilen kısım veya bölüm yazıldığında daha kalıcı sonuçlara 

ulaşılabilir.
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BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİ 
KONUŞMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATİON OF TURKİSH LANGUAGE SPEAKİNG 
SKİLLS OF FİFTH GRADE STUDENTS

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR1   ve  Cihangir DOĞAN2

Özet3 

Bu çalışmada 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi konuşma becerilerinin ne düzeyde 
olduğu ve konuşma becerilerinin öğrencinin cinsiyetine göre farklılaşıp farklılaşmadığını 
belirlemek amaçlanmıştır. Bu çalışma, var olan durumu saptamayı amaçladığından 
genel tarama modeline uygun olarak düzenlenmiştir. Araştırmanın örneklemini Bağcılar, 
Bahçelievler ve Bakırköy ilçelerindeki devlet okullarında öğrenim gören 469 beşinci 
sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılan  
“Konuşma Becerilerini Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Öğrencilerin konuşma 
becerilerinin ne düzeyde olduğunu belirlemek için konuşma becerilerini değerlendirme 
ölçeğinden aldıkları puanların aritmetik ortalama ve standart sapmaları belirlenmiştir. 
Öğrencilerin konuşma becerilerinin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 
amacıyla Mann Whitney U testi yapılmıştır.

Araştırmada öğrencilerin “Konuşma Becerilerini Değerlendirme Ölçeği”nden 
aldıkları puanların genel ortalamalarına göre konuşma becerilerinin göreceli olarak 
yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Öğrencilerin “Konuşma Becerilerini Değerlendirme 
Ölçeği”nin “Kendini Sözlü Olarak İfade Etme” ve “Konuşma Kurallarını Uygulama” alt 

1    İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi,  hatice.bayraktar@izu.edu.tr           
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boyutundan aldıkları puanların ortalamasına göre göreceli olarak yüksek düzeyde olduğu 
görülmüştür. Kızların “Konuşma Becerilerini Değerlendirme Ölçeği”nden aldıkları 
toplam puanlar, erkeklerin konuşma becerileri toplam puanlarından daha yüksek çıkmıştır. 
Kızların “Konuşma Becerilerini Değerlendirme Ölçeği”nin hem “Kendini Sözlü Olarak 
İfade Etme”, hem de “Konuşma Kurallarını Uygulama” alt boyutundan aldıkları puanlar, 
erkeklerin puanlarından daha yüksek çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Konuşma Becerisi, Türkçe Dersi

Abstract
This study aims to determine at what level 5th graders have Turkish language 

speaking skills and  whether the speaking skills differ according to gender. This study 
is organized according to general screening model to determine the existing situation. 
The research sample consists of  469 fifth grade students studying in government schools 
Bağcılar, Bahçelievler and Bakırköy districts. The validity and reliability studies are 
conducted using “Speaking Skills Rating Scale”. The level of students’ speaking skills  are 
determined by the speaking skills assessment scale scores arithmetic mean and  standard 
deviation. The Mann-Whitney U test is performed to determine whether the speaking 
skills of the students differ by gender.

In this research, it is observed that the speaking skills are at relatively high levels 
compared to general average scores obtained from “Speaking Skills Rating Scale”. 
Students  have relatively high scores in the subscales of “Expressing yourself verbally” 
and “Speech Application Rules”  compared to general average scores of  “Conversation 
Skills Assessment Scale”.  The total scores of  female students  at the  “Speaking Skills 
Rating Scale”  is higher than the male students.  Also, the female students have higher 
scores than male students  in the  in the subscales  “Self Expression Verbally” , and 
“Speech Code of Practice” of the  “Speaking Skills Rating Scale”.

Key Words: Speaking Skills, Turkish Course
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Giriş
Konuşma yaşamın belirli bir bölümünde başlayıp biten bir etkinlik değil; yaşamın 

her anına ve alanına yayılan bir etkinliktir. İnsan bütün yaşamı boyunca duygularını, 
düşüncelerini, hayallerini vs. en çok konuşma yolu ile ifade eder. 

İnsanı yeryüzündeki diğer varlıklardan tamamen ayıran, insana has en temel 
özelliklerden biri olan dil, barındırdığı beceriler içinde en çok konuşma becerisiyle 
kendini yansıtır. Çünkü insan, tek başına yaşayan bir canlı değildir ve çevresindekilerle 
iletişim halindedir. İlk insandan günümüz insanına kadar iletişim kurmak için pek çok araç 
kullanılmış olsa da en etkili iletişim aracı konuşmadır. İletişimin sağlıklı kurulabilmesi 
her bireyin konuşma becerisinin gelişmesine bağlıdır. Konuşma kazanılabilen ve 
geliştirilebilen bir beceridir. 

Konuşma öncelikle düşüncenin aktarılması ile varlık kazanmıştır. İnsan, var 
oluşundan bu yana düşünce ve duygularını ifade etmek istemiş, bu isteğini konuşma 
yoluyla gerçekleştirmiştir. İnsanların duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını karşısındakilere 
anlatma eylemi olan konuşma, bireyin toplum içinde yaşamasının bir sonucudur. 

Konuşma, dil aracılığı ile gözlemleri, düşünceleri, duyguları ve bilgileri anlatma 
işlemidir. Konuşma, evde, okulda ve sosyal ilişkilerde kullanılan temel bir beceridir. Bu 
beceriyle duygu ve düşünceler aktarılmakta, bilgi ve deneyimler paylaşılmaktadır (Öz, 
2005, s.30). 

Konuşma duygu, düşünce ve dileklerin görsel, işitsel öğeler aracılığı ile 
karşımızdakine iletmek, açıklamak, dışa vurmaktır (Taşer, 2000, s.27). Konuşmayı, 
“Düşünce, fikir, duygu ve hayallerimizi, dinleyicilerimize iletmek için, kelimeleri 
iyi seçebilmekten, ses ve vücut hareketlerimizden yararlanmak” olarak ifade edenler 
(Kantemir, 1997, s.51) olduğu gibi; “Konuşma, insanın kendisini, sağladığı birikimlerden 
de yararlanarak kusursuz bir söz diliyle dinleyicilere yansıtmasıdır (Ağca, 1999, s.71).” 
biçiminde açıklayanlar da vardır. 

Konuşma kavramı ile ilgili tanımlar incelendiğinde, hepsinde de duygu, düşünce ve 
hayallerin kolay, anlaşılır ve etkili bir biçimde aktarılmasının önemi vurgulanmaktadır. 
Bu nedenle toplum hayatının her alanında nitelikli konuşma becerisine sahip olmak önem 
taşımaktadır. Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde iletişim sınırları neredeyse ortadan 
kalkmaktadır. Dolayısıyla sağlıklı ilişkilerin kurulabilmesi için kişinin konuşma becerisini 
en üst seviyeye çıkarması gerekmektedir. 

Konuşma düşüncelerin, duyguların ve bilgilerin seslerden oluşan dil aracılığıyla 
aktarılmasıdır. İnsanlar arası en önemli iletişim ve etkileşim aracı konuşmadır. Konuşmanın 
dört niteliği vardır (Demirel, 2003, s.90): 
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1.Konuşmanın fiziksel niteliği: Konuşma ses dalgalarının boşlukta yayılması ile 
gerçekleşen bir süreçtir. 

2.Konuşmanın fizyolojik niteliği: Konuşma, insan bedeninde var olan beyin, 
sinir sistemi, akciğerler, ses telleri, küçük dil, büyük dil, damak, dudaklar ve dişler gibi 
organların dengeli bir uyum içinde işbirliğiyle gerçekleşen bir süreçtir. 

3.Konuşmanın psikolojik niteliği: Bu noktada anlambilim (semantik) devreye 
girer. Anlambilime göre, biz kavramların kendileri üzerinde değil, o kavramlara ilişkin 
kendi deneyimlerimiz üzerinde düşünüp konuşuruz. Bu bakımdan konuştuğumuzda dış 
dünyanın kendisi üzerinde değil, doğrudan doğruya dış dünyaya ilişkin kendi tepkilerimiz 
üzerinde konuşuruz. 

4.Konuşmanın toplumsal niteliği: Konuşma toplumsal yaşamın bir ürünüdür. 
İnsanoğlu birlikte yaşamaya başladığı andan itibaren bir şekilde iletişim kurma ihtiyacı 
hissetmiştir. Konuşma, dil kullanılarak iletişim kurma yoludur.

Dil becerileri arasında sosyalleşme ile ilgisi en çok olan beceri “konuşma”dır. Bu 
yüzden “konuşma becerisinin gelişmesi psikoloji, sosyal psikoloji, davranış bilimleri, 
iletişim bilimleri gibi bilimlerle doğrudan ilişkilidir” (Ünalan, 2007, s.2-3). Konuşma 
eğitimi aynı zamanda sosyalleşme eğitimi anlamına da gelmektedir. Konuşma eğitimi 
olmadan uygarlık ve demokratikleşme olmaz. Bunun içindir ki Batı’da ilk ve ortaokullarda 
‘Konuşma Sınıfları’ bulunmaktadır. Bu sınıflarda teyp, video, mikrofon, kürsü vb. 
konuşma eğitiminde kullanılacak araç gereçlere yer verilmektedir (Yalçın, 2002, s.164). 
Konuşma becerisi gelişmiş kişiler, yakın çevrelerinden uzak çevrelerine kadar sağlıklı 
iletişim kurma konusunda sağlıklı bireyler olarak ön plana çıkacaklardır. 

Konuşmak düşüncenin bir ürünüdür. İnsanlar düşüncelerini ortaya çıkarmak için 
konuşma organlarını en iyi kullanmak mecburiyetinde kalırlar. Bu organlar vasıtasıyla 
fikirlerini, duygularını daha düzenli ve tesirli hale getirirler. Bunu sanat haline getiren 
insanlara hatip denir. Böylece güzel, tesirli, ahenkli konuşan kimselere saygı duyarlar. Bu 
kimseler, bilgi ve kabiliyetlerini dil vasıtasıyla ortaya koyarlar (Çatıkkaş, 2001, s.226).

Konuşma, insanın toplumsal hayatında başarı ya da başarısızlığını belirleyen temel 
faktörlerden biridir. Konuşma günümüzde demokratik hayatı oluşturmada önemli bir 
faktör olduğu gibi demokratik bir toplumda vazgeçilmeyecek en temel bireysel hak ve 
görevdir (Temizyürek, Erdem ve Temizkan, 2007).

Günlük yaşamda başarı ya da başarısızlıkların temelinde konuşma yeteneği önemli 
bir yer tutar. Başarılı öğrenciler incelendiğinde bu öğrencilerin konuşma yeteneği 
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yönünden diğer öğrencilere göre önemli üstünlükleri vardır. Bu durum okulda böyle 
olduğu gibi iş ve toplum hayatında da böyledir. Hayatta başarılı olmuş birçok insanın 
geçmiş yaşamları incelendiğinde, bu insanların başarısında konuşma gücü ve yeteneğinin 
önemli rol oynadığı görülecektir (Çelenk, 2007, s.150).

İnsanlar, doğuştan gelen bir konuşma yeteneğiyle dünyaya gözlerini açarlar. 
Konuşma yeteneği doğuştan gelir fakat kişinin düzgün ve doğru konuşabilmesi okul 
hayatında alacağı konuşma eğitimine bağlıdır. Eğitim kurumlarındaki konuşma derslerinin 
genel amacı, öğrencilere duygu, düşünce, gözlem, hayal ve isteklerini dil kurallarına 
uygun ve etkili biçimde anlatma becerisi kazandırmaktır (Özbay, 2005, s.121).

Eğitimin önemli hedeflerinden biri öğrencilere konuşma becerilerini kazandırmaktır. 
Türkçe eğitiminde yazma, dinleme ve okumanın dışında kazandırılacak diğer temel beceri 
konuşma becerisidir. 

Bireylerin birlikteliğinin gücü ancak farklı yapıların, düşüncelerin uyum içerisinde 
bir arada bulunabilmesiyle mümkündür. Uyum içerisinde birlikte yaşayabilmek de ancak 
konuşma becerisini geliştiren, sağlıklı iletişim kurabilen bireylerin yetiştirilmesiyle 
mümkündür. Bu açıdan bakıldığında konuşma becerisi dikkatle üzerinde durulması, 
eğitimin her aşamasında geliştirilmesi gereken bir beceridir. 

Toplumu oluşturan bireyler kendilerini ne kadar doğru ve etkili ifade edelerse 
kurulan iletişim o kadar güçlü olacaktır. Son yıllarda konuşma alanında yapılan 
çalışmaların yoğunluk kazanması da konuşma becerisinin toplumların gelişmesinde en 
önemli faktörlerden biri olduğunun göstergesidir. 

Bu araştırmada, beşinci sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi konuşma becerilerinin 
ne düzeyde olduğu ve konuşma becerilerinin öğrencinin cinsiyetine göre farklılaşıp 
farklılaşmadığını belirlemek amaçlanmıştır.

Yöntem

Araştirmanin Modeli

Bu çalışma, var olan durumu saptamayı amaçladığından genel tarama modeline 
uygun olarak düzenlenmiştir. Tarama modeli, geçmişte veya hâlen var olan bir durumu var 
olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan 
kişi, olay, olgu, durum veya nesne kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya, 
betimlenmeye çalışılır (Karasar, 2002, s.77).
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Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini, 2011-2012 eğitim öğretim yılında, İstanbul ili Avrupa 
Yakası’nda bulunan devlet okullarında öğrenim gören 5. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. 
Araştırmanın örneklemini belirlemek için oranlı küme örneklemi kullanılmıştır. Üst sosyo 
kültürel düzeyi temsil ettiği düşünülen Bakırköy ilçesi, orta sosyo kültürel düzeyi temsil 
ettiği düşünülen Bahçelievler ilçesi ve alt sosyo-kültürel çevreyi temsil ettiği düşünülen 
Bağcılar ilçesinden ikişer tane devlet okulu ve her okuldan da yansız olarak ikişer sınıf 
seçilmiştir. Araştırmanın örneklemini bu devlet okullarında öğrenim gören 469 beşinci 
sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. 

Veri Toplama Araçlari

Araştırmada öğrencilerin konuşma becerilerini belirlemeye yönelik olarak 
“Konuşma Becerilerini Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek ile ilgili maddelerin 
oluşturulmasında konuşma becerisi ile ilgili literatürde yer alan kitaplar ve makaleler 
incelenmiştir.  5. Sınıf Türkçe Programı’nda yer alan “Konuşma” öğrenme alanı ile ilgili 
toplam 52 kazanımın hepsi incelenmiştir. Bu ölçeği sınıf öğretmeninin her bir öğrencisinin 
konuşma becerisini ayrı ayrı dolduracak olmasının, uygulamada sıkıntı yaşanmasına 
yol açabileceği düşünülmüş ve bu kazanımların sınırlandırılması yoluna gidilmiştir ve 
35 maddeli bir ölçek taslağı hazırlanmıştır. Bu ölçek taslağı öğretmenlere öğrencilerinin 
eğitim süreci boyunca konuşma becerilerini değerlendirmeleri amacıyla doldurtulmuştur. 
Pilot uygulama sonucunda toplamda 105 öğrencinin konuşma becerisi değerlendirilmiştir. 
Bu verilerle ilgili SPSS paket programı kullanılarak ölçeğin geçerlik ve güvenirlik 
çalışması yapılmıştır. 

“Konuşma Becerilerini Değerlendirme Ölçeği”nin  iç tutarlık güvenirliğini belirlemek 
üzere testin tamamı için total Cronbach Alpha değeri α=988 olarak hesaplanmıştır. 

Ölçekte iki faktör bulunmuştur. İlk faktör toplam varyansın %44,69’unu, ikinci 
faktör %33,04’ünü açıklamaktadır. Özdeğerlerin açıkladıkları birikimli varyans miktarı, 
toplam varyansın %77,72’sidir (Vatansever Bayraktar, 2012, Bkz. EK-2).

Döndürülmüş Faktör Matrisi Tablosu’nda, rotasyonlu (dönüşümlü) faktör yükleri 
hesaplanan maddelerin yapılan analizler neticesinde ölçeğin 33 maddeden ve 2 boyuttan 
oluştuğu görülmektedir (Vatansever Bayraktar, 2012, Bkz. EK-2). Dönüşümlü faktör 
yüklerinden faydalanılarak faktörlerdeki maddelerin taşıdıkları anlam dikkate alınarak 1. 
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boyut için; öğrencilerin sözlü ifade becerilerini ölçmeye yönelik maddeler içerdiğinden 
kendini sözlü olarak ifade etme ve 2. boyut için öğrencilerin konuşma kurallarını 
değerlendirmeye yönelik maddeler içerdiğinden konuşma kurallarını uygulama isimleri 
verilmiştir. Geliştirilen bu ölçeğin “Konuşma Becerilerini Değerlendirme Ölçeği” 
olarak adlandırılmasına karar verilmiştir.

“Konuşma Becerilerini Değerlendirme Ölçeği”nin iç tutarlık katsayıları oldukça 
yüksek bulunmuştur. 1. alt boyut olan “Kendini Sözlü Olarak İfade Etme” için Cronbach 
alpha değeri α=.987 ve 2. alt boyut olan “Konuşma Kurallarını Uygulama” için α=.964 
olarak hesaplanmıştır.

Verilerin Analizinde Kullanilan İstatistiksel Teknikler 

Öğrencilerin konuşma becerilerinin ne düzeyde olduğunu belirlemek için 
ölçeklerden aldıkları puanların aritmetik ortalama ve standart sapmaları belirlenmiştir. 
Öğrencilerin konuşma becerilerinin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 
amacıyla Mann Whitney U testi kullanılmıştır.

Bulgular ve Tartişma

Tablo 1. Öğrencilerin Konuşma Becerileri Düzeylerine Yönelik Genel 
Ortalamalar

 

Tablo 1’e göre öğrencilerin “Kendini Sözlü Olarak İfade Etme” ve “Konuşma 
Kurallarını Uygulama” alt boyutlarından oluşan “Konuşma Becerilerini Değerlendirme 
Ölçeği”nden aldıkları puanların genel ortalaması X=3.81 ile göreceli olarak yüksek 
düzeyde olduğu görülmüştür. “Kendini Sözlü Olarak İfade Etme” boyutunun ortalaması 
X=3.80 ve “Konuşma Kurallarını Uygulama” boyutunun da X=3.82 ile göreceli olarak 
yüksek düzeyde olduğu görülmüştür.
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Tablo 2. Konuşma Becerilerini Değerlendirme Ölçeğinin “Kendini Sözlü 
Olarak İfade Etme” Alt Boyutu ile İlgili Genel Ortalamalar

Tablo 2’ye göre ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin konuşma becerileri “Kendini 
Sözlü Olarak İfade Etme” boyutu açısından “Konuşmak için hazırlık yapar.” maddesi 
için X=3.69; “Konuşma yöntemini belirler.” maddesi için X=3.66; “Yeni öğrendiği 
kelimeleri konuşmalarında kullanır.” maddesi için X=3.83; “Bilgi vermek amacıyla 
konuşur.” maddesi için X=3.73; “Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.” 
maddesi için X=3.75; “Sorgulayarak konuşur.” maddesi için X= 3.67; “Duygu, düşünce 
ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.” maddesi için X= 3.87; “Kelimeleri yerinde ve 
anlamına uygun kullanır.” maddesi için X=3.89; “Konuşmalarında sebep sonuç ilişkileri 
kurar.” maddesi için X= 3.93; “Kendini, ailesini ve çevresini tanıtır.” maddesi için X= 4.24; 
“Konuşmasında söz varlığını kullanır.” maddesi için X=3.91; “Konuşmasında yardımcı 
fikirleri ve destekleyici ayrıntıları vurgular.” maddesi için X= 3.74; “İkna edici konuşur.” 
maddesi için X=3.71; “Üstlendiği role uygun konuşur.” maddesi için X= 144; 3.87; “Bildiği 
şiirleri topluluk önünde okur.” maddesi için X=3.90; “Konuşmalarında farklı düşünmeye 
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yönlendiren ifadeleri kullanır.” maddesi için X= 3.64 ; “Konuşurken dinleyicilere sorular 
sorar ve sorulanlara cevap verir.” maddesi için X= 3.70 ; “Konuşmalarında yaşantısından 
ve günlük hayattan örnekler verir.” maddesi için X=3.89 ; “Konuşmasında ana fikri 
vurgular.” maddesi için X= 3.64 ; “Kendine güvenerek konuşur.” maddesi için X=3.74 
; “Dinleyicilerle göz teması kurar. ” maddesi için X=3.85 oranında bir beceri düzeyine 
sahip oldukları belirlenmiştir. “Kendini, ailesini ve çevresini tanıtır.” maddesi X=4.24 ile 
en yüksek aritmetik ortalamaya sahiptir. “Konuşmalarında farklı düşünmeye yönlendiren 
ifadeleri kullanır.” ve “Konuşmasında ana fikri vurgular.” maddeleri X= 3.64 ile en düşük 
aritmetik ortalamaya sahiptir. 

Ayrıca konuşma becerilerinin “Kendini Sözlü Olarak İfade Etme” boyutuna yönelik 
genel ortalamanın X=3.80 ile göreceli olarak yüksek düzeyde olduğu görülmüştür.

Öğrencilerin kendilerini sözlü olarak ifade etmelerinin iyi düzeyde olması onlara 
olumlu bir sınıf ortamı yaratılarak konuşma becerilerinin desteklendiğine, bunun 
yanı sıra aile içinde de kendilerini sözlü olarak ifade etmelerine fırsatlar sunulmasına, 
cesaretlendirilmesine, konuşma heveslerinin kırılmamasına bağlanabilir. Akıcı, anlaşılır 
bir konuşma becerisine sahip olmada kendini sözlü olarak ifade etme becerisi konuşan 
ve dinleyen arasında önem taşır.  Öğrenciler kendisini, ailesini, çevresini, yaşadıklarını, 
gördüklerini anlatmaya meraklı olurlar; öğretmeni, arkadaşları ve ailesi tarafından 
dinlenilmek isterler ve kendini sözlü olarak ifade etmek için can atarlar. Olumlu bir sınıf 
ortamında konuşma esnasındaki cesareti, hevesi kırılmadan dinlenen öğrenci kendini 
sözlü olarak ifade etmeye istekli olacaktır. Aynı tutumun ailesinde de sergilenmesi 
gerekir. Başlangıçta konuşma hataları yapılsa bile, konuşmanın sonunda bu hatalar 
güzel bir dille düzeltilirse, öğrencilere yeterince konuşma fırsatları tanınırsa kendilerini 
başarılı bir şekilde sözlü olarak ifade edebilecekleri söylenebilir. Tüm bunlardan hareketle 
öğrencilerin “Konuşma Becerilerini Değerlendirme Ölçeği”nin “Kendini Sözlü Olarak 
İfade Etme” alt boyutundan aldıkları puanların ortalamasına göre yüksek düzeyde çıkması 
doğaldır.
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Tablo 3. Konuşma Becerilerini Değerlendirme Ölçeğinin “Konuşma Kurallarini 
Uygulama” Alt Boyutu ile İlgili Genel Ortalamalar

Tablo 3’e göre ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin konuşma becerileri “Konuşma 
Kurallarını Uygulama” boyutu açısından “Akıcı konuşur.” maddesi için X= 3.76; 
“Düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunar.” maddesi için X= 3.76 ; “Kelimeleri doğru 
telaffuz eder.” maddesi için X= 3.93 ; “Konuşmalarında önem belirten ifadeleri kullanır.” 
maddesi için X= 3.86 ; “Bilgi edinmek amacıyla sorular sorar.” maddesi için X= 3.93 ; 
“Konuşmalarında beden dilini kullanır.” maddesi için X=3.80; “Konuşmasını, konuşma 
içeriğini ve konuşma ortamını değerlendirir.” maddesi için X= 3.73 ; “Konuşmalarında 
karşılaştırmalar yapar.” maddesi için X= 3.84 ; “Sesine duygu tonu katar.” maddesi için 
X= 3.75 ; “Topluluk önünde konuşur.” maddesi için X=3.74 ; “Konu dışına çıkmadan 
konuşur.” maddesi için X= 3.82 ; “Konuşmalarında destekleyici ve açıklayıcı örnekler 
verir.” maddesi için X= 3.86 oranında bir beceri düzeyine sahip oldukları belirlenmiştir. 
“Kelimeleri doğru telaffuz eder.” ve “Bilgi edinmek amacıyla sorular sorar.” maddeleri 
X=3.93 ile en yüksek aritmetik ortalamaya sahiptir. “Konuşmasını, konuşma içeriğini 
ve konuşma ortamını değerlendirir.” maddesi X= 3.73 ile en düşük aritmetik ortalamaya 
sahiptir. 

Ayrıca konuşma becerilerinin “Konuşma Kurallarını Uygulama” boyutuna yönelik 
genel ortalamanın X=3.82 ile göreceli olarak yüksek düzeyde olduğu görülmüştür.

Bu bulgu öğrencilerin Türkçe dersine giren sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin 
konuşma kurallarını uygulamaları ile ilgili alıştırma ve faaliyetleri hassas bir şekilde 
yürütmeye çalıştıkları; öğrencilerin hatasız ve akıcı konuşmaya istekli davranmaları 
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şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca öğrencilerin çevresindeki etkili güzel ve akıcı konuşma 
yapan kişileri dikkatlice dinleyip onları örnek alarak kendilerinin uygulamaya koymaya 
istekli ve meraklı olmalarına bağlanabilir. 

Dülger (2011) tarafından hazırlanan “Konuşma Becerisinin İlköğretim Öğrencilerine 
Öğretimi Üzerine Bir İnceleme” adlı araştırma sonucuna göre ilköğretim 6-8.sınıf 
öğrencilerinin İlköğretim Türkçe Dersi (6-8. sınıf) Öğretim Programı’nda belirtilen 
konuşma becerisi kazanımlarını uygulayabilme becerilerinin orta düzeyde olduğu tespit 
edilmiştir. 

Arhan (2007) tarafından yapılan araştırma sonucuna göre Türkçe öğretmenlerinin 
%47.5’i 6. sınıfa yeni başlayan öğrencilerin konuşma eğitiminde başarı durumlarını sınırlı 
görmektedir. %40.6’sı ise başarı durumlarını yetersiz görmektedir.

Tablo 4. Öğrencilerin Cinsiyetine Göre Konuşma Becerilerinin Farklilaşma 
Durumunu Gösteren Mann- Whitney U Testi Sonucu

Tablo 4’te araştırmaya katılan 215 erkek ve 254 kız öğrencinin “Konuşma 
Becerilerini Değerlendirme Ölçeği”nin “Kendini Sözlü Olarak İfade Etme” ve “Konuşma 
Kurallarını Uygulama” alt boyutları ve ölçekten alınan toplam puanlarına ilişkin Mann-
Whitney U testi sonucu görülmektedir. Bu sonuca göre kız ve erkek öğrencilerin 
“Konuşma Becerilerini Değerlendirme Ölçeği”nin “Kendini Sözlü Olarak İfade Etme” alt 
boyutlarından aldıkları puanlar arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur (U=22450; 
p<. 01). Aynı şekilde “Konuşma Kurallarını Uygulama” alt boyutundan aldıkları puanlar 
arasında da anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur (U=23 380; p<. 01). Sıra ortalamaları 
dikkate alındığında, kızların hem “Kendini Sözlü Olarak İfade Etme” hem de “Konuşma 
Kurallarını Uygulama” alt boyutundan aldıkları puanların, erkeklerin puanlarından daha 
yüksek olduğu görülmektedir. 
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Öğrencilerin cinsiyetlerine göre “Konuşma Becerilerini Değerlendirme Ölçeği”nden 
aldıkları toplam puanlar arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur (U=22755.500; p<. 
01). Sıra ortalamaları dikkate alındığında, kızların konuşma becerileri toplam puanlarının 
erkeklerin konuşma becerileri toplam puanlarından daha yüksek olduğu görülmektedir. 
Kızların, konuşma becerilerinde erkeklerden daha iyi oldukları söylenebilir.

Bu durum kızların erkeklere göre boş zamanlarında okumaya karşı daha çok ilgi 
duymalarına dolayısıyla çok okudukça daha fazla kelime ile tanışıp konuşurken bu 
kelimeleri kullanması, akıcı bir üslup kazanması kızların konuşmasının erkeklerden 
daha iyi olmasına bağlanabilir. Aynı zamanda kızlar erkeklere göre daha erken yaşlarda 
konuşmaya başlamakta, sesleri düzgün telaffuz etme bakımından daha üstün durumda 
bulunmaktadırlar. Ayrıca kızlar daha hızlı algılayabilirler (Terman ve Tyler, 1954; Akt. 
Güler v.d. 2005). Bazı araştırmalar ilk dil gelişiminde, konuşma miktarı, konuşmada 
kullanılan kelime çeşidi, cümlenin gramer yönünden doğruluğu gibi konularda kızların 
erkeklerden ileride olduğunu göstermiştir (Demirel, 2003). 

Gerek kızların erken yaşlarda konuşmaya başlıyor olması, gerek okumaya karşı ilgi 
duymaları ve erkeklere göre daha çok vakit ayırmaları, daha hızlı algılamaları kızların 
konuşma becerilerinin erkeklerin konuşma becerilerinden daha iyi olmalarına sebep 
olmuş olabilir.

Sonuç 

Araştırma sonucunda öğrencilerin “Konuşma Becerilerini Değerlendirme 
Ölçeği”nden aldıkları puanların genel ortalamalarına göre konuşma becerilerinin 
göreceli olarak yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Öğrencilerin “Konuşma Becerilerini 
Değerlendirme Ölçeği”nin “Kendini Sözlü Olarak İfade Etme” ve “Konuşma Kurallarını 
Uygulama” alt boyutundan aldıkları puanların ortalamasına göre göreceli olarak yüksek 
düzeydedir. Kızların “Konuşma Becerilerini Değerlendirme Ölçeği”nden aldıkları toplam 
puanlar, erkeklerin konuşma becerileri toplam puanlarından daha yüksektir. Kızların 
“Konuşma Becerilerini Değerlendirme Ölçeği”nin hem “Kendini Sözlü Olarak İfade 
Etme”, hem de “Konuşma Kurallarını Uygulama” alt boyutundan aldıkları puanlar, 
erkeklerin puanlarından daha yüksektir. 

Öneriler

Türkçe derslerinde öğrencilerin kendini sözlü olarak ifade etme becerilerini 
geliştirici çalışmalara bolca yer verilmelidir. Öğrencilerin konu dışına çıkmadan, 
konuyu saptırmadan ana fikri vurgulayarak, farklı düşünmeye yönlendirecek ifadeleri 
kullanmalarına fırsat verilmelidir. Türkçe derslerinde öğrencilerin konuşma kurallarını 
uygulama ile ilgili faaliyetlere ve geliştirici çalışmalara bolca yer verilmelidir. 
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EMPATİNİN PSİKOLOJİK DANIŞMA SÜRECİNDE 
MOTİVASYONEL BİR GÜÇ OLARAK KULLANILMASI: 

KURAMSAL BİR BAKIŞ

A THEORETICAL  OVERVIEW ON USING EMPHATY AS A 
MOTIVATIONAL TOOL  IN PSYCHOLOGICAL COUNSELING 

PROCESS

M. Zeki ILGAR1  ve  Semra Coşgun ILGAR2

 

Empati̇ni̇n Psi̇koloji̇k Danişma Süreci̇nde Moti̇vasyonel Bi̇r Güç Olarak Kullanmasi

Özet: Bu araştırmada empatinin psikolojik danışmadaki motivasyonel gücü ele 
alınmıştır. Çalışmada psikolojik danışma sürecinde danışanın direncini azaltmanın ve 
günlük ilişkilerde sağlıklı iletişimin gereklerinden biri olarak empatinin motivasyonel bir 
araç olarak kullanılmasına dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın temel problemi 
empati becerisinin  etkililiğinin tartışılmasıdır.  Bu araştırma doküman incelemesi 
yöntemine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Danışanı anlamak, daha da önemlisi danışanı 
oyalamadan, zarar vermeden, meslek etiğini gözeterek ona yardım etmek açısından en 
önemli araç olması sebebiyle alan yazında empati konusuna geniş yer verildiği tespit 
edilmiştir. Danışanın gönülsüz olduğu ve direnç gösterdiği durumlarda motivasyonun 
gerekliliğine dikkat çekilerek çeşitli boyutlarıyla ele alınmıştır.

Araştırma sonucunda empati becerisinin gerek gönüllü gerekse gönülsüz 
danışanlarla yürütülen psikolojik danışma hizmetlerinde motivasyonu arttırıcı bir araç 
olarak ta psikolojik danışmanın bütün aşamalarında kullanılabilecek temel becerilerden 
biri olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Empati, psikolojik danışma, psikolojik danışma ve motivasyon.

1     İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi m_zekiilgar@hotmail.com
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Abstract

This study investigated the motivational power of empathy in psychological 
counselling.  The aim of this study is to attract attention to the use of empathy as a 
motivational tool during the process of counselling. The basic aim of the study is to discuss 
the effectiveness of the skill of empathy in increasing the motivation of the client during 
the conselling process. This study employed the document review method. It was found 
that the issue of empathy occupies an important place in the related literature due to the 
fact that it is an important tool to understand the client, and more importantly, to help the 
client by not jerking him around, not hurting him, and and by pursuing the occupational 
ethics. The study discusses motivation with its different dimensions by calling attention to 
the necessity of motivation in cases where the client is involuntary and shows resistance.

The study has found that the skill of empathy is a basic skill that can also be used to 
increase motivation in all stages of psychological counseling services conducted with both 
voluntary and involuntary clients.

Key words: Empathy, Psychological Counseling, Motivation and Counseling.
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Giriş

Empati becerisi, danışanı anlamada ve danışma sürecinin başlaması, sürdürülmesi, 
danışmanın amacına ulaştırılması ve sonlandırılmasına kadar danışmanın bütün 
aşamalarında kullanılan, doğru ve etkili kullanıldığında danışanda anlaşıldığı ve kabul 
edildiği hissi ile güven oluşturan, direnç oluşumunu engelleyen, direnci kırmaya yarayan, 
ayrıca gönülsüz danışanları gönüllü hale getirme ve motivasyonu sağlama gibi birçok 
konuda etkili olan bir beceridir.

Empatik anlayışın egemen olmadığı veya etkili kullanılmadığı, yanlış kullanıldığı bir 
psikolojik danışma sonuçsuz kalır, danışmanın amaçları gerçekleşmez. Çünkü, danışmada 
uygulanacak kuram ve uygulamalarda tayin edici güç danışan ve özellikleridir. Psikolojik 
danışmanın herkes için aynı sonuçları veren bir şablonu yoktur. Psikolojik danışma 
kuramına göre danışan yoktur, danışana göre psikolojik danışma kuramı geçerlidir. 
Danışanı anlamadan da bunların saptanması mümkün değildir. 

Bu noktada danışma sürecini başlatma ve sürdürme, danışana zarar verecek kararlar 
ve uygulamaların önlenmesinde empati çok önemli bir işleve sahiptir. Aksi halde danışanı 
anlamamak, danışana yardım edememek, daha da ötesi danışanı, oyalamak, sonuçsuz 
çabalar yani zarar vermek demektir ki bu durum meslek etiğine aykırıdır. Danışma 
sürecinde çok önemli hatta en önemli tutum olması sebebiyle alan yazında empati 
konusuna geniş yer verilmiştir.

Latince “movere”, yani “hareket ettirme, hareketlendirme” kelimesinden gelen 
motivasyon kelimesi günlük hayatta çok karşımıza çıkmaktadır. Psikolojik bir olgu olan 
motivasyonun değişik açılardan ele alınmış olması birçok tanımının yapılmasına neden 
olmuştur.

Empatik anlayış, insan ilişkilerinin etkililiğini artırır ve devamını sağlar. Empati, 
karşıdaki kişinin duygu ve düşüncelerinin farkına varmasına ve daha iyi anlamasına 
yardım eder (Çağdaş, 2002, s.50, 68). Empati, eşduyum, duygudaşlıkla eşanlamlı olarak ta 
kullanılmaktadır. Empatik anlayış, danışanın özel dünyasını sanki kendi dünyasındaymış 
gibi fakat niteliğini kaybetmeden hissetmek olarak açıklanmaktadır. Karşıdaki bireyin 
söylediklerinin aynısını tekrar etmek empatidir algısı doğru değildir. Doğru empati, 
danışanın sözlerini ve davranışlarındaki seslerini duymaktır ve bunu yansıtıp içgörü 
kazanmasına yardımcı olmaktır. İdeal bir danışmanın her şeyden önce empatik olması 
gerekir. Empatik anlayış, başka bir insanın duygu ve yaşantıları ile bunların anlamını 
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doğru olarak algılama ve iletme yeteneği gerektirir. Başka birinin kimliğine tam olarak 
girilemez. Bunun için danışman danışanın dünyasının hem içinde hem de dışında kalabilir 
(Truax ve Mitchell, 1971,s.315-317).

Empati bugün psikiyatride ve psikolojide sıklıkla söz edilen önemli bir kavramdır. 
Gerek psikiyatride gerekse psikolojinin çeşitli dallarında özellikle klinik ve sosyal 
psikolojide, gelişim, danışma, okul ve iletişim psikolojisi olanların da empati ile ilgili 
çeşitli araştırmalar yapılmış, bu konuda büyük bir bilgi birikimi ortaya çıkmıştır. Fakat 
yinede empati konusunda üzerinde uzlaşılamayan ya da yererince aydınlanmamış noktalar 
bulunmaktadır.

Psikolojik danışmada, danışanın ve getirdiği problemin doğru anlaşılması kritik 
önem taşımaktadır. Çünkü danışana ve problemine uygun danışma kuramı, teknik ve 
becerileri doğru tespit edip, uygulayabilmek için danışanın duygu ve düşüncelerinin 
çok iyi anlaşılması gerekir. Psikolojik danışma sürecinde empatiyi danışanın danışmana 
güvenmesinde ve kendini açabilmesinde yani motive olmasında etkili bir araç olarak 
kullanabilirsek insanların bu konudaki önyargılarını da azaltabiliriz. 

Empatinin Tanimi ve Tarihçesi

Günümüzdeki empati tanımına zaman içindeki pek çok değişiklikler sonucunda 
ulaşılmıştır. Rogers (1975)’ a göre empati, bir kimsenin içsel referans çerçevesini doğru 
algılamak, onun duygusal unsurlarını ve anlamlarını sanki kendisiymiş gibi hissetmek 
ve onun yerindeymiş gibi olma şartını mutlaka yerine getirmektir. Eğer -imiş gibi olma 
durumu yoksa o zaman özdeşleşme olur. Psikolojik danışmanın danışan ile böylece 
varolabilmesi demek danışanın dünyasına önyargısız girebilmesi için bir süre kendi değer 
ve görüşlerinden uzaklaşması demektir (Yıldırım,1992,s.193).

Empati, danışanın duygularının yoğunluğunu anlama ve algılama yeteneğidir. 
Empatide iki boyut söz konusudur.

a) Danışanın söylediklerini anlam açısından doğru anlamak.

b) Danışanın duygularını ona iletmek. Duyguyu, danışanın ne hissettiğini anlamaktır.

Empatide ifade edilen duygunun şiddetine dikkat etmek ve o duygunun şiddetine 
uygun tepki vermek gereklidir. Geribildirim şarttır. Danışanı anlamak yeterli değildir, 
bunu ona iletmek gerekir.
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Başka bir deyişle empati danışanın yaşantılarına danışmanın kendi açısından değil, 

danışanın açısından bakabilmesidir. Danışanın hissettiklerinin aynısını hissetmek değil, 

onun ne hissettiğini belli bir durumda ne tür duygu yaşadığını anlamaktır (Karahan ve 

Sardoğan, 2004,s.81-82).

Karşidaki insana empatik tepki vermenin başlica iki yolu vardir:

1.Yüzü/bedeni kullanmak,

2.Sözlü olarak onu anladığını ifade etmek.

Empatik tepki vermenin en etkili yolu bu ikisini birlikte kullanmaktır. Bu yönüyle 

empati etkin dinlemeyi de içerir.Empati, bir insanın kendisini karşısındaki insanın 

yerine koyarak onun duyguları ve düşüncelerini doğru olarak anlaması bunu ona 

iletmesidir.Bugün kullanılan empati teriminin iki atası vardır. Bunlar: Almanca’daki 

einfühlung ve Eski Yunanca’daki empatheia terimleridir. Empati teriminin ortaya çıkışı 

şöyle olmuştur: 18.yüzyılın sonlarında Almanya’daki estetik ve psikoloji alanlarındaki 

çalışmalar kapsamında ‘einfühlung’ adı verilen bir kavram ortaya atılmıştır. Bu kavramı 

ilk kullananlardan birisi Alman psikologlardan Tpeodar Lipps olmuştur. 1897 yılında 

Lipps einfühlung’u bir insanın kendisini karşısındaki bir nesneye örneğin bir sanat 

eserine yansıtması, kendisini onun içinde hissetmesi ve bu yolla o nesneyi kendi içine 

alarak (özümseyerek) anlaması süreci şeklinde tanımlamıştır. Lipps,1897’den sonraki 

çalışmalarında nesnelerin yanı sıra insanların algılanması sırasında  einfühlungun ortaya 

çıkabileceğinden söz etmiştir. 1903 yılında yayımlanan bir makalesinde Lipps bir insan 

için üç tür bilgiden söz eder. Bunlar:

a) Nesnelere, 

b) Kişinin kendisine, 

c) Diğer insanlara ilişkin bilgilerdir. 

Üçüncü tür bilgiyi elde etmenin yolu ise, einfühlungdan yararlanmaktadır. Bir 

insan karşısındaki bir insana kendisini yansıtarak onu anlamaya çalışır. Bu yaşantıya ise 

einfühlung denir. Bu yolla insanlar karşısındakilerin iç dünyalarına nüfuz etme, onları 

tanıma şansına sahip olurlar. 

Empati̇ni̇n Psi̇koloji̇k Danişma Süreci̇nde Moti̇vasyonel Bi̇r Güç Olarak Kullanmasi
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1909 yılında Titchener einfühlun’u Eski Yunanca’daki empatheia teriminden 
yararlanarak İngilizce’ye empathy olarak tercüme etmiştir. Böylece empati psikoloji ve 
psikiyatri literatüründe yer almaya başlamıştır (Baston ve Ark.,1987). 

Bilimsel yayınlara bakıldığında farklı yıllarda farklı araştırmacıların empatiyi 
değişik şekillerde tanımladıkları görülür. Empatiyle ilgili tanımlar yıllar boyunca üç temel 
aşamadan geçmiştir.

1. Başlangıçtan 1950’lerin sonlarına kadar empati bilişsel nitelikli bir kavram olarak 
ele alınmış empati ölçümü adı altında daha çok kişilerin birbirlerinin kişilik özelliklerini 
nasıl algıladıkları ölçülmüştür.

2. 1960’lı yıllarda ise empatinin bilişsel boyutunun yanı sıra duygusal boyutu da 
vurgulanmıştır. Bu yıllarda bir kişinin karşısındaki kişi gibi hissetmesi empati kabul 
edilmiştir.

3. 1970’lerde ise üçüncü aşamaya geçilmiştir. Bu dönemde empati 1960’lara oranla 
daha dar anlamda kullanılmaya başlanmış bir kişinin belirli bir duygusunu anlamaya ve 
durumu ona iletmeye empati denilmiştir (Baston ve Ark.,1987, s.19 -39).

Günümüzde empati denildiğinde akla Rogers ve onun konuya ilişkin çalışmaları 
gelir. Rogers’ın 1970’li yıllarda ulaştığı empati anlayışı bugün çoğunluğun üzerinde 
uzlaştığı bir tanıma dönüşmüştür. Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak 
olaylara onun bakış açısıyla bakması o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak 
anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine empati denir. 

Tanimda üç önemli unsurun yer aldiği izlenmektedir. Bunlar:

a)Empati kuracak kişi kendisini karşısındakinin yerine koymalı, olaylara onun bakış 
açısıyla bakmalıdır. Empati kurmak isteyen kişinin karşısındaki kişinin fenomenolojik 
alanına girmesi gereklidir. Her insan dünyaya kendine özgü bir bakış tarzıyla bakar. Eğer 
bir insanı anlamak isteniyorsa dünyaya onun bakış tarzıyla bakmalı, olayları onun gibi 
algılamaya ve yaşamaya çalışılmalıdır. Bunu gerçekleştirmek için de empati kurmak 
istenilen kişinin rolüne girilmeli, onun yerine geçerek olaylara onun gözlüklerinin 
gerisinden bakılmalıdır.

Karşıdaki kişinin rolüne girip empati kuran kişi o kişinin rolünde kısa bir süre 
kalmalı, daha sonra bu rolden çıkarak kendi yerine geçmelidir. Aksi halde birey empati 
kurmuş sayılmaz. Empati kuran kişinin kendisi kalma koşulu önemlidir. 
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b) Empati kurmuş sayılmak için karşıdaki kişinin duygularını ve düşüncelerini 
doğru olarak anlamak gerekir. Karşıdaki kişinin yalnızca duygularını ya da yalnızca 
düşüncelerini anlamış olmak yeterli değildir. Karşıdakinin rolüne girerek onun ne 
düşündüğünü anlamak bilişsel, karşıdakinin hissettiklerini hissetme duygusal nitelikli bir 
etkinliktir. Bilişsel rol alma duygusal rol almanın ön şartıdır. Empatinin bileşenlerinin 
neler olduğu konusunda uzlaşılan görüş empatinin bilişsel ve duygusal bileşenlerden 
oluştuğu şeklindedir.

c) Son öğe, empati kuran kişinin zihninde oluşan empatik anlayışın karşıdaki kişiye 
iletilmesi davranışıdır. Karşıdaki kişinin duygularını ve düşüncelerini tam olarak anlaşılsa 
bile eğer ona ifade edilmezse empati kurma süreci tamamlanmış sayılmaz (Rogers, 1962, 
1970,s .416-429,103-124). Goleman, empatinin kökenini özbilinç olarak ifade etmektedir. 
Birey, kendi duygularına ne kadar açıksa, duyguları okumayı da o kadar iyi becerir. 
Kendilerinin ne hissettiği hakkında hiçbir fikri olmayanlar, çevrelerindeki kişilerin ne 
hissettiğini anlayamazlar (Çetinkaya,2004,s.38). 

Araştırmacılar, insanların zihinlerinde kurdukları empatiyle karşılarındaki kişiye 
ilettikleri empati arasında farklılık bulunduğunu belirtmektedirler. Bu farkın özellikle 
çocuklarda daha da belirgin olması söz konusudur. Borke (1971)’ye göre, çocuklar 
karşılarındaki kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlasalar bile bu durumu 
iletmekte başarılı olamayabilirler.

Çocuklar gibi yetişkinler de zaman zaman karşıdakinin duygularını ve düşüncelerini 
doğru anlasalar bile uygun empatik tepki vermekte yani içlerindekini ifade de güçlük 
çekerler.

Hogan (1969), geliştirdiği empati ölçeğinde empatik iletişimin yapısının, kendine 
güven, mizaç dengesi, duyarlılık ve uymaca olmama şeklinde dört unsurdan oluştuğunu 
tespit etmiştir.

Etkili empatik tepkiler amaca ulaşmayı kolaylaştırır. Etkili bir empatik kuram 
danışana mesajının sadece görünen yönünü değil, senin için önemi olan derindeki nedeni 
de anladım imajını verir. Danışana güven ve rahatlık kazandırır. Derin bir şekilde anlaşılmış 
olmak, gelecekteki daha derin anlaşılmaları destekler. Danışanı empatik kuramla dinleme 
ilgiyi gerektirir, aynı zamanda empatik kuram bir ilgi göstergesidir. Doğru bir empatik 
kuram, danışma olayını yüzeysel konuşmalardan derin anlamaya götüren duyarlı, 
destekleyici bir rol oynar. Duyguları anlamaya dayalıdır. 
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Carkhuff (1969), duygu ve içeriği aynen yansıtan empatik tepkilerle, içerik ve 
duygulara eklemeler yapılan empatik tepkiyi birbirinden ayırır. Duygu ve içeriğin aynen 
yansıtıldığı empati danışandan doğru olarak alınan mesajın tümü ya da gerekli bir kısmının 
danışana aynen geri gönderildiği tepkilerdir. Bu tepkilere herhangi bir bilgi katılmadığı 
gibi çıkarılmaz da. Böylece bu tepkiler yalın olarak düşünülürler. İçerik ve duygulara 
eklemeler yapılan tepki biçiminde ise, danışman danışanın ifade ettiği yüzeysel duyguların 
daha derinindeki duyguları açığa çıkaran ifadeleri doğru bir şekilde vurgular. Bu tür bir 
empatik tepki biçimi danışanın verdiği mesajın ötesine gittiğinden anlamlar danışanın 
söylediğinden çıkarılır ya da varsayımlar yorumlanır. Bu nedenle empatik tepkiler çok 
yoruma dayanır.

Carkhuff ve Neans, danışma sürecinin başlarında kullanılan içerik ve duygulara 
eklemeler yapılan empatik tepkinin danışma ilişkisi üzerinde olumsuz bir etkiye 
neden olabileceğini, kendisiyle ilgili hazır olmadığı duygularla yüzleşmenin danışanı 
ürkütebileceğini vurgulamaktadırlar. Yoruma dayalı bir empatik tepkinin ancak danışanın 
kendini anlama ve değerlendirme düzeyine hazır olduğu zaman verilmesi gerektiğini 
belirtmektedirler. Bu tür bir empati kaygıya neden olabilir ve bu durumda danışman kaygı 
üzerinde dikkatini toplamaya yönelmelidir. Yapılan eklemelerde danışanın ifadelerinden 
uzaklaşmamaya özen gösterilmelidir.

Empati, danışanı etkili ve yoğun bir şekilde dinleyebilmeyi gerekli kılar. Danışanın 
verdiği bilgiyi tam olarak anlama, akılda tutma ve daha önce verilen bilgiler arasında 
bir ilişki kurabilme yeteneğini kapsar. Bu da, duygu, inanç, değer ve sanılara özel bir 
dikkat sarfetmeyi ve danışanın söylediklerini fenomenolojik bir bakış açısından anlamayı 
gerektirir (Eisenberg ve Delaney; çev. Ören ve Takkaç, 1993,s.106). Ancak, danışanın 
duygu ve söylediklerini iletirken aynısını tekrar etmek, empati kurmak demek değildir. 
Empatide ifade edilen duygunun şiddetine dikkat etmek ve o duygunun şiddetine uygun 
tepki vermek gerekir. Yine empati yaparken, sadece danışanın sözel tepkilerine değil, ses 
tonuna, konuşma temposuna, jest ve mimiklerine, duruşuna dikkat etmek gerekmektedir. 
Nesnelliği yitirmemek, danışanın, korku, kaygı, incinme, neşe, öfke vb. duygularıyla 
bunalmamak gerekir (Voltan-Acar,1994,s.15).Profesyonel kimliğin canlı tutulması 
zorunludur.

Psikolojik danışmanın başlangıcında, dikkatle seçilmiş tercih durumlarında 
kullanılan yalın empatik kuram, derinliğine anlamayı ve hareketi daha geniş bir açıklığa 
kavuşturmayı kolaylaştırabilir. Bununla birlikte güvenin ve açık iletişimin tamamen 
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geliştirilmesinden önce duygu içeren empatik tepkileri dikkatli kullanmakta yarar vardır. 
Aksi halde bu tepkilerin sonuç olarak çıkarılabilecek yorum yanları yıldırıcı olabilir ve 
danışanı gitmeye hazır olduğu düzeyden daha öteye itebilir.

Bir insanla empati kurmak demek, onun görüşlerini kabullenmek demek değildir. 
O insanın neye önem verdiğini hissetmek, aslında o insana önem vermek ve onu bir insan 
olarak algılamaktır. Bu aynı zamanda ona saygı duymaktır. Empati kurmak, anlamak 
demektir (Baldık,2004,s.316).

Danışman, danışanı dikkatle dinler ve anlamaya özen gösterirse, danışan kabul 
gördüğünü, ciddiye alındığını hissederek rahatlar, güven duyar ve doğal davranır. Ayrıca, 
empatiyle danışanın varlığı da onaylanmış olur.

Empatinin Sempatiden Farkliliği

Bir insana sempati duymak demek, o insanın sahip olduğu duygu ve düşüncelerin 
aynısına sahip olmak demektir. Karşıdaki kişiye sempati duyan kişi onunla birlikte acı 
çeker ya da sevinir.

Empati kurulduğunda ise, karşıdaki kişinin duygu ve düşüncelerini anlamak esastır. 
Bireyin kendisini sempati duyduğu kişinin yerine koyması onu anlaması şart değildir. 
Sempatide yandaş olmak esastır. Empatide ise, karşıdaki kişiyle aynı duyguları ve görüşleri 
paylaşmak gerekmez, sadece onun duyguları ve düşünceleri anlaşılmaya çalışılır. Bir 
insanı anlamak başka şeydir, ona hak vermek başka şey. Empatide anlamak, sempatide 
ise, anlamış olsun ya da olmasın karşıdakine hak vermek esastır. Sempati duyulan kişilerle 
özdeşim kurulmuş olur. Empati kurulan kişilerle ise özdeşim kurmak gerekli değildir. 
Hatta özdeşim empatiyi zedeleyebilir. Empatide anlamak önemlidir. Dersten kalan 
arkadaşı ağlıyor diye onunla ağlamak sempatiye, geçmeyi düşündüğün dersten kaldığın 
için düş kırıklığı yaşıyor olmak empatiye örnektir.

Ben-Merkezcilik (Ego-Santrizm) ve Empati

Ben-merkezcilik ve empatik anlayış birbirleriyle bağdaşmaz. Benmerkezci davranan 
bir kişinin karşısındakinin rolüne girmesi ve olaylara onun bakış açısından bakması yani 
empati kurması mümkün değildir. Bu durumda empati kurabilmek yani başkalarının 
rolüne girebilmek için ön şartın ben-merkezcilikten kurtulmak olduğunu söylenebilir. 
Özgeci bireyler empatik davranmaya daha fazla yatkındırlar. Bazı araştırmacılar örneğin, 
Fond empatiyi ben-merkezcilikten uzak davranış olarak tanımlamaktadırlar.
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Kurdek ve Rodgon’a Göre Perspektif Alma Şekilleri

a) Algısal perspektif alma (diğer kişinin bakış açısını fark etme),

b) Bilişsel perspektif alma (diğer kişinin ne düşündüğünü fark etme),

c) Duygusal perspektif alma (diğer kişinin yaşamakta olduğu duyguların neler 
olduğunu fark etme).

Kurdek ve Rodgon’a göre algısal, bilişsel ve duygusal açıdan karşılarındaki insanın 
perspektifini alamayanlar ben-merkezci davranmış olurlar. Dolayısıyla da onlarla empati 
kuramazlar. Duyarlılık ve empati eğitimiyle empatik davranmaları sağlanabilir.

Empati Kurma ve Yardim Etme Davranişi 

Yardıma ihtiyacı olan, kişilerle empati kuranlar, kurmayanlara oranla daha fazla 
yardımda bulunmaktadırlar. Başkalarıyla empati kuranların onlara yardım etme ihtimalleri 
artmaktadır. Empati kurmanın yardım davranışına nasıl dönüştüğü konusunda başlıca iki 
kuramsal açıklama vardır:

Bunlardan birincisine göre; sıkıntı içinde bulunan kişi ile empati kuran kişi 
karşısındakinin durumunu anladığı için sıkıntı duyar ve bu sıkıntıyı gidermek yani 
kendisini rahatlatmak için o kişiye yardımda bulunur. 

İkinci açıklamaya göre; sıkıntıda bulunan kişi ile empati kurarak onun durumundan 
haberdar olan kişi sıkıntıdaki kişiyi rahatlatmak amacıyla ona yardım eder. 

Birincisine göre yardım davranışının temelinde egoist bir güdü, ikincisine göre ise 
diğergam (alturuistic) bir güdü bulunmaktadır.

Empatik yardım davranışının temelinde her iki güdü birlikte yer almaktadır. Yani 
sıkıntı içinde bulunan birisiyle karşılaşıldığında birey hem o kişiyi gözlerken duyduğu 
kendi sıkıntısını gidermek, hem de onu rahatlatmak amacıyla yardım ediyor olabilir. 
Bazen de bu iki güdü kaynağından birisi bireyi yardım etme davranışına yöneltiyor 
olabilir. Eğer empatik yardım davranışının temelinde egoist ve diğergam olmak üzere 
iki güdü birlikte yer alıyorsa bunlardan birincisi ruh sağlığını korumaya, ikincisi yardım 
konusundaki toplumsal değerleri sürdürmeye yarıyor olabilir. Nedeni ister bencillik ister 
elseverlik olsun bütün yardım davranışları kişilerarası ilişkileri olumlu yönde etkileme 
gücüne sahiptir. Fedakarlık seferberliğine varmadığı sürece yardım kişiler arasındaki 
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bağları güçlendirir. Empati aynı zamanda günlük yaşamda insanlararası ilişkilerde sağlıklı 
iletişimin koşullarındandır.

Empati Eğitimi

Empati, ölçülebilen ve eğitimle geliştirilebilen bir beceridir. Empatik becerinin 
eğitimle geliştirilebildiğini gösteren çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Bu konudaki 
çok sayıdaki araştırmaya bakıldığında araştırmacıların empati eğitimi ile iletişim eğitimini 
kesin çizgilerle birbirlerinden ayırmadıkları görülür. Sıklıkla bu terimlerin biri diğerinin 
yerine kullanılır. Araştırmacılar, özellikle empatik beceriyi genel iletişim becerisinin bir 
parçası olarak görmektedirler. 

 Empati eğitiminin hemen herkese yararlı olabileceği, fakat belirli alanlarda 
çalışan kişilerin bu tür bir eğitime özellikle ihtiyaçları vardır. Empati eğitiminden 
yararlanabileceğine inanılan gruplar arasında, tıp öğrencileri, ticaret alanında çalışanlar, 
öğretmenler ilk sıradakilerdir. Bunların yanı sıra öğretmenlere, sosyal çalışmacılara, 
hemşirelere, psikiyatristlere, psikologlara ve danışmanlara empati/iletişim eğitiminin 
verilmesinin son derece gerekli olduğu vurgulanmaktadır. Carkhuff ve arkadaşları da, 
psikoloji formasyonuna sahip olmayan bazı kişilere, örneğin hastane personeline ya da 
endüstri kurumlarındaki yöneticilere empati/iletişim eğitimi verilmesini savunmaktadırlar 
(Carkhuff, 1968, s. 117-126;Carkhuff ve Truax,1965, s. 333-336; Carkhuff ve Griffin, 
1970, s .443-445).

Psikolojik Danişmanlik Eğitiminde Kullanilabilecek Empati Eğitimi Teknikleri

1.Didaktik (Öğretme) Teknik: 

Bu kuramda bir uzman, danışmanlara, danışman adaylarına/öğrencilere ve diğer 
bireylere sağlıklı iletişim ve empati konusunda teorik bilgiler verir. Konferans, seminer, 
hizmetiçi eğitim vb. verilebilir. 

2.Yaşantisal Teknik: 

Danışman adaylarının, bir başkasıyla gerçekleştirdiği iletişim, eğitimi veren uzman 
tarafından gözlenerek ya da banttan izlenerek eleştirilir.

3.Rol Oynama Tekniği: 

Bu kuramda aday danışmanlar, duruma göre bazen kendisi olarak, bazen de 
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karşısındaki kişinin rolüne girerek iletişim kurar. Rol oynama tekniği psikodrama içinde 
sık kullanılmakta, iletişim becerisini, özellikle de empatik duyarlılığı artırmada etkili 
olmaktadır (Özbek ,Leutz,1987,s.752-757). Çünkü, rol oynama tekniğinde kişi karşısındaki 
kişinin rolüne girerek olaylara onun bakış açısından bakmaya ve onun hissettiklerini 
hissetmeye çalışır. Empati eğitiminde çok etkili bir kuram olarak gözükmektedir. Boş 
sandalye tekniği örnek gösterilebilir.

4. Modelden Öğrenme Tekniği: 

Bu kuramda aday danışmanlar, uzmanların danışanlarla/danışanlarla gerçekleştirdiği 
iletişimleri, doğrudan ya da videodan gözleyerek empati kurmayı öğrenir, bu teknikte 
denek, uzmanı model almaktadır. Eğitici CD ve kasetlerden yararlanılabilir. Süpervizyon 
eğitimine de başvurulabilir. 

Bir empati eğitimi programında bu dört teknikten sadece bir tanesi kullanılabileceği 
gibi, bir kaçı bir arada da kullanılabilir. Mümkün olduğu kadar birden fazla tekniğin 
kullanılmasında yarar vardır. Örneğin, Gladstein ve Feldstein (1983), danışmanlara 
yoğun duygusal öğeler taşıyan filmler gösterilmesi ve bu filmler üzerinde tartışılması 
halinde etkili bir empati eğitimi sağlanabileceği görüşündedirler (Fladstein ve 
Feldstein,1983,s.125-131).

Payne ve Arkadaşları (1972), dört tür empati eğitiminden hangisinin daha etkili 
olduğu konusunda yapılan bir araştırmada yaşantısal tekniğin tek başına etkili olmadığı 
didaktik ve modelden öğrenme tekniklerinin birlikte kullanılması halinde ise, etkili 
olduklarını saptamışlardır.

5.Yüz İfadelerini Teşhis Etme Tekniği: 

Kişilere empati eğitimi vermenin bir başka yolu ise, onlara başkalarına ait duygusal 
yüz ifadelerini teşhis etme konusunda eğitim vermektir. Bazı araştırmacılar, duygusal 
yüz ifadelerini teşhis becerisini genel empatik becerinin bir parçası kabul etmektedirler. 
Bu durumda kişilere duygusal yüz ifadeleri konusunda eğitim verildiğinde bu eğitim, bir 
anlamda da empati eğitimi niteliği taşıyacaktır (Allport, 1924; Izard, 1971 ,Mann, 1975).

Araştırmalar, duyguların çizgilerle ifade edilmesinde ilkokul çocuklarının en çok 
kullandıkları yüz ayrıntılarının, dudaklar, gözler ve kaşlar olduğunu göstermektedir. 
Bununla birlikte okulöncesi çocuklar bile ayrıntı içermeyen resimlerin kullanıldığı 
tanıma görevlerinin çoğunda duygusal yüz ifadelerini ayırt edebilmektedirler (Walden ve 
Field,1982,s.1312-1319).
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6.Psikodrama Tekniği: 

Empatik becerinin gelişimi, Moreno’nun sosyometri ile ilgili kurumsal görüşleri 
arasında rol alma ve rol gelişimi çok önemli bir yere sahiptir. Özellikle psikodramada rol 
değiştirme (rol alma) en temel tekniklerdendir. 

Psikodrama, Moreno (1962 ve 1977), tarafından ortaya atılmış olan, sözel anlatımdan 
ziyade, hareketli anlatıma, rol oynamaya dayalı bir ruhsal geliştirme ve tedavi tekniğidir. 
Deney grubuyla gerçekleştirilen psikodrama oturumları sonrasında doğrudan empati 
eğitimi verilmemiş hatta empati sözcüğü bile kullanılmamıştır. Yalnızca yeri geldiğinde 
değişik psikodrama teknikleri kullanılmıştır.

Psikodrama uygulamasının kişilerin empati kurma becerileri üzerinde etkili olduğu, 
bu beceriyi geliştirdiği, fakat söz konusu uygulamanın kişilerin empati kurma eğilimleri 
üzerinde etkili olmadığı görülmüştür. Psikodramada kullanılan tekniklerden empatik 
becerinin geliştirilmesinde“eşleme”ve“rol değiştirme”önemli ölçüde etkili olmuştur. 

Eşleme tekniğinde, psikodramayı yöneten lider ya da grup üyelerinden birisi 
gerektiğinde başoyuncunun arkasında durup onun vücut pozisyonunu alarak başoyuncunun 
o anda hissettiklerini hissetmeye özellikle de farkında olmadığı derin duygularını 
yakalamaya ve bunları sözlü olarak ifade etmeye çalışır. Psikodramada baş oyuncular 
oyun sırasında kendileriyle empati kurmaya çalışanların ne ölçüde başarılı oldukları 
konusunda anında geri bildirim verirler. 

Psikodramaya katılanların empatik becerilerini geliştirmeye katkısı olan ikinci 
teknik ise“rol değiştirme” tekniğidir. Bu teknikte psikodramaya katılanlar, birbirlerinin 
ya da grupta bulunmayan kişilerin rolüne girerek, rolüne girdikleri kişinin neler 
hissettiğini anlamaya ve onun gibi davranmaya çalışırlar. Oyunun sonunda üyeler bir 
araya geldiklerinde rol alan üyeler başoyuncunun hayalindeki kişilerin rolüne ne ölçüde 
girebildiklerini ve neler hissettiklerini ifade ederler.

Psikolojik danışma hizmetleri bir tür yardım etme davranışı olarak kabul edildiğinden 
empatinin bu süreçte önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu yönüyle empati motivasyonu 
arttırıcı bir güç olarak ta değerlendirilmelidir.

Motivasyon  ve Tanimi

Temelde kişinin davranışlarıyla ilgili bir kavram olan motivasyon, Latince Movere, 
kelimesinden gelmektedir. Teşvik etmek, etki altına almak, harekete geçirmek vs. gibi 
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anlamlara sahiptir. İnsanların belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere etkin hale gelmesi 
motivasyon olarak tanımlanabilir. ( Bingöl, 1997: 258)

Teşvik etmek, harekete geçirmek anlamında motivasyon psikolojik danışma 
sürecinde çok etkili olan bir süreçtir. Danışanın kendini açmak üzere güdülenmesinde 
empatiyi bir araç olarak kullanmak psikolojik danışmanın işini kolaylaştırmaktadır.

Eren (2000: 474)’e göre motive kelimesinin Türkçe karşılığı olan güdü, saik veya 
harekete geçirici olarak belirlenebilir. Şu halde, motive, harekete geçirici, hareketi devam 
ettirici (ya da sürdürücü) ve olumlu yöne yöneltici, üç temel özelliğe sahip bir güçtür. 
“Motive” temel kavramından türetilen güdüleme ise, bir veya birden çok insanı, belirli 
bir yöne ( gaye veya amaca) doğru devamlı bir şekilde harekete geçirmek için yapılan 
çabaların toplamı şeklinde tanımlanmıştır. Motivasyon, bireylerdeki içsel enerjinin belirli 
hedeflere yönlendirilmesi için hareketlendirilmesi, aktive edilmesidir (Düren, 2000: 104)

Motivasyonu bir ihtiyacı kullanarak bireyi harekete geçirmek olarak ele aldığımızda 
empatiyi bir araç olarak kullanabileceğimiz kanısı güçlenmektedir.

Psikolojik Danişmada Motivasyon

Motivasyonun; harekete geçirici, hareketi devam ettirici ve olumlu yönde 
yöneltici özellikleri psikolojik danışma sürecinde ihtiyaç duyulan bir araç olmasını 
gündeme getirmektedir. Ancak motivasyonu sağlamada bir güdüye ve o güdüyü tahrik 
edecek bir araca ihtiyaç vardır. Empatinin ve iletişim kurma(kendini açma) güdüsünün 
karşılanmasında bir araç olarak kullanılması üzerinde tartışılması gereken bir konudur. Bu 
konuda alanyazında kuramsal ya da uygulamalı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Dolayısıyla 
bu makale konuyu bilimsel yaklaşımla tartışmaya açmaktadır.

Motivasyon Kuramlari

Koçel, (2003)’ e göre motivasyon kuramlarını iki ana grupta toplamak mümkündür. 
Birinci grupta kapsam kuramları olarak adlandırılabilecek ve içsel faktörlere ağırlık veren, 
ikinci grupta ise süreç kuramları olarak adlandırılabilecek ve dışsal faktörlere ağırlık 
veren kuramlardır.

A. Kapsam Kuramlari

Bu isim altında toplanan kuramlar, bireyin içinde bulunan ve bireyi belirli bir 
yönlerde davranışa sevk eden faktörleri anlamaya önem vermektedir (Koçel, 2003: 637). 
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Bu bölümde kapsam kuramları adı altında toplanan kuramlardan konumuzla ilgili 
lan Abraham Maslow ‘un  İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı ile Clayton Alderfer’in Varolma, 
İlişki Kurma ve Gelişme İhtiyaçları kuramı üzerinde durulmuştur.

1.İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kurami (Abraham Maslow)

Bu güne kadar ortaya konulmuş pek çok ihtiyaç hiyerarşisi arasında yönetim 
alanında en popüler olanı 1940’larda Abraham Maslow tarafından öne sürülenidir (Pekel, 
2001: 9). Bu yaklaşımın iki temel varsayımı vardır bunlardan birincisi bireyin gösterdiği 
her davranışın, bireyin sahip olduğu belirli ihtiyaçları gidermeye yönelik olduğudur. 
İhtiyaçlar davranışı belirleyen önemli bir faktördür. İkinci varsayım ise, ihtiyaçların sırası 
ile ilgilidir. Buna göre birey belirli bir hiyerarşi izleyen ihtiyaçlara sahiptir (Dinçer ve 
Fidan, 1996: 309).

Maslow’un kuramı motivasyon konusunda en ikna edici kuramdır. Bu kuramda 
sayılan ihtiyaçlardan biri de ilişki kurma(iletişim kurma)ihtiyacı olduğuna göre bu konuda 
empatinin araç olabileceğini söyleyebiliriz.

Bu yaklaşıma göre alt düzeydeki bir gereksinim belirli bir ölçüde karşılanmadıkça, 
birey bir üst gereksinmeyi karşılamaya yönelemez (Akat ve diğerleri, 1994: 210). İnsanın 
bir üst basamaktaki ihtiyacı alt basamaktaki ihtiyacı tatmin edilmişse ortaya çıkar. Bu 
nedenledir ki, gelişmekte olan ülkelerde demokrasi, hak ve adalet kavramları henüz temel 
ihtiyaçlarını tatmin edemeyen toplum bireyleri için pek anlam ifade etmez (Can, 1999: 
177). Maslow’a göre bütün insan ihtiyaçları aşağıdan yukarıya doğru beşli bir kademe 
içinde incelenebilir. Söz konusu kademelendirme şu şekildedir (Can, 1999: 177,178 ; Efil, 
2006 : 153 ; Akat ve diğerleri, 1994: 210 - 212).

Fizyolojik İhtiyaçlar

Bunlar, yeme, içme, hava, barınma, hayatı devam ettirme, uyku, cinsellik vb. gibi, 
fizyolojik ihtiyaçların ortak noktaları şunlardır (Akat ve diğerleri, 1994: 211).

- Göreceli olarak birbirinden bağımsızdır.

- Refah derecesinin yüksek olduğu toplumlarda bu tür gereksinimler tipik tevsik 
unsuru olmaktan çok, ender rastlanır türdendir.

- Bu tür ihtiyaçların sürekli bir şekilde ve kısa aralıklarla karşılanması zorunludur. 
(Örneğin günde 3 kez yemek yeme)
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Güvenlik İhtiyaçlari

Can ve iş güvenliği, hastalık, yaşlılık gibi hallerde geleceği garantiye alma, 
tehlikelerden korunma, korku duymamadır.

Sosyal İhtiyaçlar

Gruba mensup olma, kabul edilme, dostluk, kimlik duygusu kazanma, sevme gibi 
duygusal ve toplumsal ihtiyaçlardır.

Değer, Sayginlik (Kendini Gösterme) İhtiyaci

Prestij, Başarı, Saygı Görme, Kendine Güven Duyma, Statü Sahibi Olma, rekabet 
edebilmedir.

Kendini Tamamlama (Gerçekleştirme) İhtiyaci

Self–Actualization olarak da bilinen bu ihtiyaçlar, sahip olunan potansiyeli 
gerçekleştirme, yaratıcılık, kişisel tatmin ve basarı, bilimsel buluşlardır. Bu hiyerarşi 
göz önüne alındığında, bireylerin öncelikle en alt düzeydeki ihtiyaçları tatmin etmek için 
çaba sarf edeceğini, ancak bu düzeydeki ihtiyaçların tatmin edilmesi ile bir üst basamağa 
geçilebileceği görülmektedir. Örneğin karnı aç olan birisini sosyal ihtiyaçlarını tatmin 
ederek motive etmeye çalışmak imkansızdır (Dinçer ve Fidan, 1996: 309 ; Koçel, 2003: 
639).

Maslow’a göre ilk iki kategorideki ihtiyaçlar düşük seviyedeki, sonraki üç 
kategoride ele alınan ihtiyaçlar ise yüksek seviyedeki ihtiyaçlardır (Pekel, 2001: 11). 
Tatmin edilecek her ihtiyaç grubu, davranışları etkileme özelliğini kaybedecek ve daha 
üst düzeydeki ihtiyaçlar bireyin davranışlarını etkilemeye başlayacaktır. Maslow’un 
geliştirdiği bu ihtiyaçlar hiyerarşisi, herkesin aynı şekilde ve aynı şiddetle bu ihtiyaçlar 
tarafından motive edildiğini söylemek mümkün değildir. Öte yandan bu ihtiyaçların kesin 
sınırlarla birbirinden ayrılmadığını belirtmek gerekir. ihtiyaçlar arasında pek çok ortak 
alan mevcuttur.

Maslow’un geliştirmiş olduğu bu yaklaşımın gerçeğe uygunluk derecesini araştıran 
pek çok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmaların bir kısmı bu yaklaşımın varsayımlarını 
doğrulamış, bir kısmı ise doğrulamamıştır. Bütün bunlara rağmen ihtiyaçlar hiyerarşisi 
yaklaşımı basitliği, anlaşılırlığı ve mantıki olması gibi nedenlerle en çok bilinen 
motivasyon kuramı olmuştur (Koçel, 2003: 640, 641).
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 Bu kurama göre iletişim bir güdüsel ihtiyaç olduğu varsayımından hareketle 
bireyi iletişime açık hale getirmede kullandığımız empati becerisi bir motivasyon aracıdır 
diyebiliriz.

1. Varolma, İlişki Kurma ve Gelişme İhtiyaci Kurami  

Clayton Alderfer’in, Maslow’un ihtiyaçlar tasnifini basitleştirerek geliştirmiş 
olduğu motivasyon yaklaşımıdır. Burada ihtiyaç sıralaması daha basittir, ancak Maslow 
sınıflaması gibi bir ihtiyaç sıralaması esastır (Koçel, 2003: 643). Varolma, İlişki Kurma 
ve Gelişme İhtiyacı kuramı Maslow’dan farklı olarak, tatmin edilemeyen yüksek seviyeli 
bir ihtiyacın daha önceden tatmin edilen daha alt basamaktaki ihtiyaçların tekrar ortaya 
çıkmasına sebep olacağını öne sürmektedir (Pekel, 2001: 14). Maslow’un modelini 
modern zamanlara uyarlayan Alderfer ihtiyaçları üç temel gruba ayırmıştır (Efil, 2006: 
158,159). 

-Varolma (Existence) ihtiyacı: Fizyolojik ve Güvenlik ihtiyaçlarıdır. 

-Aidiyet - ilişki Kurma (Relatedness) ihtiyacı: Başkaları ile bir arada olma, sosyal 
iliŞkilerde bulunma ihtiyacıdır.

-Gelişme (Growth) ihtiyaçları: Kişisel olarak kendini geliştirme, yeteneklerini 
artırma ihtiyacıdır. Bu ihtiyaçların ingilizce kelimelerinin baş harflerinin alınmasıyla 
ERG, Türkçe kelimelerinin baş harflerinin alınmasıyla V. İ.G kuramı ifade edilmektedir 
(Koçel, 2003: 644).

Tablo 1. Maslow’un İhtiyaçlar hiyerarşisi ile Alderfer’in Varolma, İlişki Kurma ve  
Gelişme İhtiyacı Kuramının Karşılaştırması (Efil, 2006: 159)

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisine ve Alderfer’in V.İ.G Kuramına İlişkin 
Basamaklar 

1- Fizyolojik     1-Varolma ihtiyacı

2- Güvenlik

3- Sosyal ihtiyaç     2-İlişki ihtiyacı

4- Saygınlık ihtiyacı

5- Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı   3-Gelişme İhtiyacı

Bireylerin tüm yaşamları alt basamaktaki ihtiyaçlardan daha üst basamaktaki 
ihtiyaçlara doğru bir gelişme izler diye bir şey yoktur. Zaman zaman ihtiyaçların yönü 
değişebilir. Bazı ihtiyaçların dönemsel olarak bireyde kendini göstermesi ve bazılarının 
yaşam boyu sürekli varlığını hissettirmesi gerçeğini göz önünde bulunduran Alderfer, 
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ihtiyaçları “dönemsel” ve “ sürekli” olarak ayırmakta ve aynı anda birden fazla ihtiyacın 
ortaya çıkabileceğini kabul etmektedir (Pekel, 2001: 15).

Sonuç olarak, kapsam kuramları (teorileri), esas itibariyle, kişiyi davranışa sevk 
eden faktörleri belirlemeye ağırlık vermektedir. Ancak pek çok yazar, özellikle davranışsal 
şartlanma tarafları motivasyon konusunun sadece kişinin içindeki faktörlerin incelenmesi 
ile tam olarak anlaşılamayacağı inancındadır. Bunlara göre, kişinin içinde bulunduğu 
dışsal ortam ve özellikleri de motivasyon üzerinde rol oynayan önemli bir etkendir (Koçel, 
2003: 644).

Burada da varolma, ilişki ve gelişme ihtiyaçları empatiyi bir itici güç olarak 
kullandığımızda yeterli düzeyde karşıladığımızda yani empatik becerilerimizi 
kullandığımızda daha kolay sonuç alacağımız kanısı güçlenmektedir.

B. Süreç Kuramlari

Bu kuramlar davranışın nasıl harekete geçirilip yönlendirileceğini ya da 
yavaşlatılacağını açıklamaya çalışan kuramlardır (Taştan, 2005). Başka bir deyişle, belirli 
bir davranışı gösteren kişinin, bu davranışı tekrarlaması (veya tekrarlamaması) nasıl 
sağlanabilir, sorusu süreç kuramlarının cevaplamaya çalıştığı temel sorudur (Koçel, 2003: 
644). 

Süreç kuramları kişisel farklılıkların motivasyondaki önemini de dikkate alarak 
farklı kişilerin değişik görüş ve değer yargılarına sahip olduklarını, ancak hepsinde 
davranışı harekete geçiren güdüleme sürecinin aynı olduğunu savunmuşlardır (Dinçer ve 
Fidan, 1996: 312). 

Bu kuramlara göre ihtiyaçlar kişiyi davranışa sevk eden faktörlerden sadece birisidir. 
Bu içsel faktöre ek olarak pek çok dışsal faktörde kişi davranışı ve motivasyonu üzerinde 
rol oynamaktadır (Koçel, 2003: 644). Bu kuramların empatiyle bağlantılı gördüğümüz iki 
tanesini ele alacağız. 

1.Beklenti Kurami 

Vroom, 1964 yılında yayınlanan çalışma ve motivasyon (work and motivation) adlı 
eserinde motivasyonun çalışanların işle ilgili beklentilerine bağlı bulunduğunu belirtmiştir 
(Aktan, 2006). Beklenti kuramına göre çalışanlar sadece işlerinden umduklarını buldukları 
zaman tatmin olurlar (Taştan, 2005). Bu modele göre, iş ve görev başarısı büyük ölçüde 
ödüllendirilmiş bir davranışın bir fonksiyonudur. Eğer birey umduğunu bulamazsa aynı 
davranışı tekrar etmeyecektir (Eren, 2000: 512). Bu noktada birey, bir tür yarar-maliyet 
analizine başvurur. Yani, eğer beklenilen yarar, bu sonucu elde etmede gösterilecek 
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davranış çabasının maliyetinden fazlaysa, daha fazla çaba göstermeyi sürdürecektir 
(Eroğlu, 2000: 270).

Vroom’un motivasyon konusundaki yaklaşımının temeli ödüllendirme beklentisine 
dayalıdır. Birey göstereceği çabanın takdir edilmesi ve ödüllendirme beklentisi 
içerisindedir. Eğer organizasyonda takdir ve ödüllendirme ile ilgili ilkeler ve politikalar 
önceden belirlenmiş ise bu çalışanlar üzerinde motive edici etki gösterecektir (Aktan, 
2006). Vroom’un modeline göre, bir bireyin motivasyon gücü, belirli bir sonuca ulaşma 
beklentisi ile onun sonuca verdiği değerin çarpımına eşittir (Eroglu, 2000: 270). 

Motivasyon Gücü = Değer x Beklenti’dir (Pekel, 2001: 16). Vroom’un geliştirdiği 
beklenti kuramının beş değişkeni vardır. Bu değişkenler birinci derece ve ikinci derece 
sonuçlar, çekicilik, araçsallık, beklentidir. (Taştan, 2005). 

Birinci Derece Sonuçlar

İşin kendisinin yapılmasıyla oluşan davranışların sonuçları birinci dereceden 
sonuçlardır. Verimlilik, devamsızlık, personel devri ve işin kalitesi gibi sonuçlardır.

İkinci Derece Sonuçlar

Bu sonuçlar negatif veya pozitif ödüllerdir. Bu sonuçlar maaşlarda artışa, terfiye ve 
diğer iş görenler tarafından kabul edilmeye neden olan sonuçlardır.

Çekicilik

Çekicilik, bireyin gözünde davranışlarının sonuçlarının değeri ve bireylerin bunlar 
hakkındaki tercihidir. Bu tercih kişinin amaca ulaşmasındaki istek derecesini gösterir. 
Motivasyonda kişinin istekli olmasıyla baslar. Mesela terfi almak isteyen bir isçi için 
terfinin çekicilik derecesi oldukça yüksektir.

Beklenti

Kişinin belli bir çabayı harcadığı ve belli bir davranışa yöneldiği zaman istediği 
sonucu elde edebileceği konusunda bireyin inancıdır. Beklentiler olasılıklar olarak 
değerlendirilebilirler (Taştan, 2005). Bu olasılık belirli gayretin belirli bir ödülle 
ödüllendirileceği hakkındadır. Eğer kişi gayret sarf etmekle belirli bir ödülü elde 
edebileceğine inanıyorsa (bunu bekliyorsa), daha fazla gayret sarf edecektir (Koçel, 2003: 
649).

Araçsallik

Birinci derecedeki sonuçların, ikinci derece sonuçlarla ilişkisi konusunda bireyin 
algısıdır (Can, 1999: 182). Başka bir deyişle iş görenin verilen görevi tamamlar 
tamamlamaz, vaad edilen getiriyi (ödül) alacağına olan inancıdır (Pekel, 2001: 16).
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Şunu yaparsam şu sonucu elde ederim anlamındaki araçsallık +1 den -1’ e uzanan 
değerdedir. Eğer ücret artısı verimlilik sağlıyorsa araçsallığın değeri +1 olacaktır. İkinci 
derecedeki sonuçlar, birinci derecedeki sonuçlar olmadan mümkün görünmüyorsa, 
araçsallık -1 değerinde olacaktır ( Can ve Diğerleri, 2001: 315).

Psikolojik danışmada kendini anlayabilecek birisini bulma beklentisi empatiyi 
bir motivasyon aracı haline getirmektedir. Bu yaklaşıma dayanarak empatik eğilimin 
araçsallığını vurgulayabiliriz.

2.Geliştirilmiş Beklenti Kurami 

Vroom’un beklenti kuramının bir uzantısı olan Porter ve Lawler modeli, çok sayıda 
değişken üzerine kurulmuştur (Eroğlu, 2000: 274). Bu modeli geliştirenler, Vroom’un 
kuramının bazı eksiklerini giderici yönde çalışmalar yapmış ve katkıda bulunmuşlardır. 
Bunlardan birincisi, kişinin kendi başarısını değerlendirmesine bağlı olarak ortaya çıkan 
ve nihai doyumunu etkileyen ödüllendirme adaletine ilişkindir. (Dinçer ve Fidan, 1996: 
314). Başka bir ifadeyle, bireyler gösterdikleri çaba sonucunda kendilerine verilen ödülleri 
diğer bireylerle karşılaştırmakta ve başarısına uygun olmayan bir değerlendirmeye 
maruz kaldıklarını hissettikleri zaman, doyumluluklarını önemli ölçüde olumsuz yönde 
etkilenmektedir. Bu yüzden motivasyon uygulamalarında ödüllerin adaletli dağılımına 
özen gösterilmesi gerekmektedir (Pekel, 2001: 17-18). 

Önemli katkı ise; Her organizasyon üyesi, performans gösterebilmek için uygun bir 
rol anlayışına sahip olmak zorundadır (Koçel, 2003: 652). Buna göre görev tanımlarının 
yapılmadığı, yetki ve sorumlulukların belirlenmediği bir örgütte, iş görenlerin umulan 
davranış güçlerinin azaldığını ve motivasyonu etkileyici rol çatışmalarının yaşandığını 
belirtmektedir. Bundan dolayı motivasyona olumlu katkı yapabilecek bir örgüt iklimi için 
iyi tasarlanmış bir örgüt yapısı ve planı gerekmektedir (Pekel, 2001: 18). Bu modeli bir 
motivasyon aracı olarak kullanmak isteyen bir yönetici, Vroom modeli ile ilgili olarak 
söylediklerimize ek olarak aşağıdaki hususlara dikkat etmek zorundadır (Koçel, 2003: 
652-653).

Personel kendilerinden beklenen performansa göre eğitim ve yetiştirilmeye tabi 
tutulmalıdır. Personelin fiilen aldığı ödül tutarından çok, aynı düzeyde performans 
gösteren meslektaşlarının aldığı ödül düzeyine dikkat ettiği hatırlanmalıdır. Rol çatışmaları 
mümkün olduğu ölçüde azaltılmalıdır. Kişilerin içsel ve dışsal ödül türlerine farklı önem 
verdikleri bilinmelidir.

Nihayet sürekli bir kontrol ile personelin performans, ödül ve aralarındaki ilişkiler 
konusundaki anlayış izlenmeli ve elde edilen bulgulara göre bu modelin işleyisinde 
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gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Porter ve Lawler, motivasyonun tatmin ve performansa 
eşit olmadığını savunmuşlardır. Onların modeline göre motivasyon, tatmin ve performans 
üç ayrı parametredir ve performansa yol açan tatmin değil, tersine tatmine yol açan 
performanstır (Pekel, 2001: 18). 

Başka bir ifadeyle; Porter – Lawler’in motivasyon teorisi çok değiskenli olsa da 
gerçekte bir performans – tatmin modelidir. Böyle olmakla teori, iki değişken arasındaki 
ilişkiyi, önceki geleneksel görüş ve inançlardan farklı olarak ortaya koymaktadır. Önceden 
yüksek düzeydeki tatminin, yüksek düzeyde performans yarattığına inanılırken, Porter ve 
Lawler modeli, bir yandan çeşitli değişkenleri de bünyesinde ihtiva ederek, performansın 
tatmine yol açtıgını vurgulamaktadır (Eroğlu, 2000: 278). 

Bu teoriye yöneltilen en önemli eleştiri, bu teorilerin çok kompleks oldukları 
dolayısıyla test edilmelerinin güçlükler arz ettiği hususudur. Diğer bir eleştiride bu 
teorilerin iddia ettiği gibi, kişilerin belirli bir davranış göstermeden önce ayrıntılı mantıki 
aritmetik hesaplamalara giriştikleri konusundaki şüphedir (Koçel, 2003: 653). 

Sonuç 

Psikolojik danışmada danışanın empatiyi bir teşvik ve destek aracı gibi algılaması 
sağlanabilirse empati aynı zamanda motivasyon aracı haline de getirilmiş olur. 
Danışanların ilk oturumdan itibaren kendisini doğru anlayan bir psikolojik danışman 
desteği aldıklarına inanmalarını sağlamakla empatiyi bir motivasyon faktörü olarak 
kullanılabilir. Anlaşıldığını hisseden danışan psikolojik danışmanının kendisine yardım 
edebileceğine dair inanç geliştirir. Bu direnci azaltır ve danışanın psikolojik danışma 
sürecine katılımını ve gönüllülüğünü arttırır.
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDAKİ AİLE 
KATILIM ÇALIŞMALARI VE BU ÇALIŞMALARA İLİŞKİN 

YÖNETİCİ ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ1

FAMILY INVOLVEMENT ACTIVITIES IMPLEMENTED 
IN PRESCHOOL INSTITUTIONS AND PRESCHOOL 

ADMINISTRATORS’, TEACHERS’ AND PARENTS’ OPINIONS 
ABOUT FAMILY INVOLVEMENT ACTIVITIES IMPLEMENTED 

IN THEIR PRESCHOOL INSTITUTIONS

Fatma YAŞAR EKİCİ2

Özet: Bu araştırmanın amacı, okul öncesi eğitim kurumlarındaki aile katılım 
çalışmaları ve bu çalışmalara ilişkin yönetici, öğretmen ve veli görüşlerinin belirlenmesidir. 
Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, İstanbul ilinin Avcılar, 
Beylikdüzü, Eyüp, Güngören, Bakırköy ilçelerinden rastlantısal örnekleme modeliyle 
seçilmiş 7 devlet ve 5 özel olmak üzere toplam 12 okul öncesi eğitim kurumunda görev 
yapmakta olan 16 yönetici, 31 okul öncesi öğretmeni ve bu kurumlardaki 400 öğrenci 
velisi oluşturmuştur. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları, araştırmacı tarafından 
geliştirilmiş olan Öğretmen, Yönetici ve Veli Bilgi Formları’dır. Araştırmadan elde edilen 
verilerin çözümlenmesinde SPSS paket programı kullanılmış ve yüzde frekans analizleri 
yapılmıştır. Araştırmada ulaşılan şonuçlar şunlardır: Yöneticilere göre, kurumlarındaki 
aile katılım çalışmaları yeterli ve kısmen yeterli düzeydedir. En sık uygulanan aile 
katılım çalışmaları eğitim seminerleri, veli toplantıları ve bireysel görüşmelerdir. En 
az uygulanan aile katılım çalışmaları ise dergi ve haber mektuplarıdır. Öğretmenlere 
göre, kurumlarındaki aile katılım çalışmaları yeterli düzeydedir. En sık uygulanan aile 
katılım çalışması gelişim raporu (portfolyo) dur. En az uygulanan aile katılım çalışması 
ise ses kayıtlarıdır. Yönetici ve öğretmenlere göre velilerin aile katılım çalışmalarına 
katılmamalarının en önemli sebebi “çalışmaları”dır.  Velilere göre ise velilerin çoğu 
aile katılım çalışmalarına “daima” katılmaktadır ve en önemli katılım nedeni ‘çocuğunu 
her yönüyle tanıyıp anlamasını sağlaması’dır. Katılmayan ailelerin çoğunun katılmama 
nedeni, “çalışmaları”dır. 

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarindaki Aile Katilim Çalişmalari...

1    Bu çalışma, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde 16-18 Haziran 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen 

     “I. Disiplinlerarası Çocuk ve Kadın Sempozyumu”nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

2    İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Okul Öncesi Öğretmenliği, fatma.ekici@izu.edu.tr 
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Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, aile katılım çalışmaları

Abstract:The purpose of this research is to determine  family involvement activities 
implemented in preschool institutions and preschool administrators’, teachers’ and parents’ 
opinions about family involvement activities implemented in their preschool institutions. 
The research was conducted in the “tarama” model. The sample consisted of 16 school 
administrators, 31 preschool teachers and 400 parents whose children studying in 7 public 
and 5 private preschool institutions (totally 12 preschool institutions) in Beylikdüzü, 
Avcılar, Bakırköy, Güngören ve Eyüp districts of Istanbul that are selected by the random 
sampling model. The tools that are used for data collection were Administrator, Teacher 
and Parent (semi-structured) Information Forms that are developed by researcher. In the 
analysis of the data, SPSS package program was applied.and frequency/percent analysis 
was performed. At the end of the research it is found that: According to the view of the 
school administrators, the family involvement activities implemented in their preschool 
institution are “enough” or “partially enough”. The most frequently implented family 
involvement activities are training seminars, parent meetings and individual interviews. 
The least implemented family involvement activities are magazine and information 
letters. According to the view of the  preschool teachers, the family involvement 
activities implemented in their preschool institution are “enough”. The most frequently 
implented family involvement activities are development reports (portfolio) and the least 
implemented family involvement activities are sound recordings.  According to the school 
administrators and teachers, the most important reason of not involving to the family 
ivolvement activities is “work”. According to the view of the parents, most of the parents 
are “usually” involving  to the family involvement activities and the most important 
involvement reason of the parents is that “ these activities ensure parents to know and 
understand every aspect of their chidren”. The most important reason of not involving of 
the parents to the family ivolvement activities is “work”.

Keywords: Preschool education, family involvement activities

Fatma Yaşar EKİNCİ
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Giriş

Okulöncesi eğitim, doğumdan ilkokulun başlangıcına kadar olan çocukluk yıllarını 
içine alan, bu yaş çocuklarının bireysel özelliklerine ve gelişimsel düzeylerine uygun 
zengin uyarıcı ve çevre imkânlarını sağlayan, onların kimlik gelişimlerini toplumun 
kültürel değerleri ve özellikleri doğrultusunda en iyi bir biçimde yönlendiren bir eğitim 
sürecidir (Poyraz, 2001:21) 

Oğuzkan ve Oral’a göre (2003), okul öncesi eğitim çocuğun sağlıklı bir sosyalleşme 
süreci içinde gelişmesine olanak tanır. Çocuğu kendi yaşıtları ile bir araya getirerek, 
gruplaşma ve grup içi etkileşim fırsatları yaratır. Çocuk, grup oyunları yoluyla kendini 
tanır, haklarını savunurken, başkalarının hak ve özgürlüklerini de kabul eder.

Aile katılımı en genel anlamıyla ebeveynlerin çocuklarının eğitimleri için 
kullandıkları kaynaklara yaptıkları yatırım olarak tanımlanabilir. Morrison (2003), aile 
katılımını “ebeveynlerin ve aile fertlerinin kendilerine, çocuklarına ve erken çocukluk 
programına yarar sağlamak için yeteneklerini kullanmalarına yardımcı süreç olarak 
tanımlarken, Cömert ve Güleç (2004), “okul öncesi eğitim programlarının ailelerin 
katkıları ile zenginleştirilmesi”, Mcbride, Bea ve Wright (2002), “okul ve aile arasında 
kurulan işbirliği ile çocuğun öğrenmesini geliştiren süreç”, 

Zembat ve Unutkan (1999) ise “aileleri destekleme, onlara eğitim verme ve 
eğitimlere katılımlarını sağlamada sistematik bir yaklaşım olup çocukların deneyimlerini, 
ev ve okul arasında sürekli artan iletişim yolu ile artırmaya yarayan bir ilişki kurma 
işlemi” olarak tanımlamışlardır. 

Okul öncesi eğitimde çocuk tek başına düşünülmemeli, başarılı bir okul öncesi 
eğitim için, okul aile işbirliği sağlanarak anne baba da eğitim kapsamına alınmalıdır. 
Anne babaların çocuğun eğitim sürecine katılımı ile öğretmenin aileyi ve çocuğu daha iyi 
tanımasına yardımcı olunmakta, ailenin de okulu daha yakından tanımasını sağlamaktadır. 
Böylece aile, çocuğun hangi şartlarda ve nasıl bir eğitim gördüğünü gözleme ve öğrenme 
fırsatını bulmaktadır (Çağdaş ve Şahin-Seçer, 2006: 58; Işık, 2007: 17; Atabey, 2008: 18 ).

Okul öncesinde aile katılımı; ailelerin okulda neler olup bittiğinden haberdar 
edilmeleri, okulda verilen eğitimin evde nasıl desteklenebileceği ve okul aile işbirliğinin 
nasıl geliştirilebileceği konusunda ailelere yardımcı olacak etkinlikleri içermektedir 
(Wasik ve diğerleri, 2002: 81).

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarindaki Aile Katilim Çalişmalari...
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Araştırmalar göstermektedir ki erken dönemde aile okul arasında kurulan ilişki 
çocuğun gelecekteki okul yaşantısının başarısını etkilemektedir. Çocuğun eğitimi, okul 
ve aile arasında paylaşılan bir sorumluluktur. Anne babalar sahip oldukları kültür, dil 
ve ihtiyaçları bakımından farklılık gösterseler de çocuğun eğitimsel başarısı için okul 
yaşantısının paylaşılması gerekmektedir. Ev ve okul arasındaki yakın ilişki hem aile 
üyeleri hem de öğretmenin çocuğun yetenekleri hakkında doğru bilgi edinmelerini, 
istenen hedefler doğrultusunda birlikte çalışma devamlılığını sağlamaktadır. Ayrıca 
ailelerin katılımı ile çocukların kendilerini güvende ve desteklenmiş hissetmeleri de 
sağlanmaktadır. (Beaty, 2000: 263; Erkan, 2010: 30, Catron ve Allen, 2003: 62).

Okul öncesi eğitim kurumlarındaki aile katılımı çalışmaları 4 başlık altında 
gruplandırılabilir: 

1.Okul yönetimi tarafından düzenlenen aile eğitimi etkinlikleri: Geliş-gidiş 
zamanları, eğitim toplantıları, konferanslar, el kitabı (kitapçıklar), uzman rehberliğinde 
bireysel görüşme, makale, broşür, dergi, afiş, eğitim panosu, web sayfası gibi etkinlikler 
bu grupta yer alan aile katılım çalışmalarıdır.

2.Öğretmenler tarafından düzenlenen ailelerle iletişim kurma etkinlikleri: 
Telefon görüşmeleri, fotoğraflar, duyuru panoları, haber mektubu, yazışmalar, internet, 
portfolyo dosyaları (dönem sonlarında her bir öğrenciye ait çocuklarının genel durumunu 
değerlendiren bir gelişim raporu dosyası), toplantılar, okul ziyaretleri, dilek kutuları (öneri 
kutuları), etkinlik dosyalarıses kayıtları)  bireysel görüşmeler de bu grupta yer alan aile 
katılım çalışmalarıdır.

3.Öğretmen tarafından düzenlenen ailelerin eğitim programına etkin katılımını 
sağlayan etkinlikler: Anne veya babanın şarkı, oyun, anadil gibi etkinliklerde doğrudan 
öğretmen rolünü üstlenerek eğitimi gerçekleştirmesi, ailenin evde okuldakine benzer bir 
eğitim olayını gerçekleştirmesi ve bunun okulda sunumunun gerçekleştirilmesi, ailenin 
çocuklara kahvaltı, yemek ve oyunda rehberlik etmesi, ailenin inceleme gezileri gibi sınıf 
dışı etkinliklerde öğretmene yardımcı olması, dosyalama, kayıt tutma, sınıftaki eşyaların 
tamiri, dolapların düzenlemesi ve diğer etkinliklerde öğretmene yardımcı olması, ailenin 
meslekleriyle ya da özel yetenekleriyle ilgili bir konuda çocuklarla birlikte etkinliğe 
katılmasının sağlanması, belirli gün ve haftalarla ilgili çocuklarla birlikte ailelerinde 
katılabileceği etkinlikler düzenlenmesi bu grupta yer alan aile katılım çalışmalarıdır. 

4.Aileler tarafından düzenlenen aile katılım çalışmaları: Ev ziyaretleri, kermesler, 
piknikler, sergiler ve aile yemekleri bu grupta yer alan aile katılım çalışmalarıdır. 

Fatma Yaşar EKİNCİ
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Okul öncesi eğitimde aile katılımı ile ilgili literatür incelendiğinde bu konunun 
farklı boyutlarıyla irdelendiği görülmektedir.

Gürşimşek (2003) ailenin eğitime katılım düzeyi ile ilişkili olabileceği düşünülen 
birtakım değişkenlerin karşılıklı analiz edilmesi ve ailenin eğitime katılım düzeylerinin 
çocukların psikososyal gelişimleri açısından bir farklılık yaratıp yaratmadığını tespit 
etmek amacıyla bir çalışma yapmıştır.  Çalışma, dört farklı okul öncesi eğitim kurumuna 
devam eden 5–6 yaş grubundan 102 erkek, 98 kız olmak üzere toplam 200 öğrenci ve bu 
öğrencilerin aileleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada çocukların öğretmenlerine 
Okul Öncesi Çocuklar için Davranış Gözlem Formu (OÇDGF), annelerine Aile Katılım 
Ölçeği (AKÖ) uygulanmıştır. Okul temelli, ev temelli ve okul-aile işbirliği temelli çeşitli 
katılım durumlarının analizi sonucu, ailelerin evde ve okulda eğitime katılım amaçlı 
etkinlikleri daha az gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, ailelerin 
eğitime katılım düzeyi ile çocukların öğretmenleri tarafından gözlenen psikososyal gelişim 
düzeyleri arasında olumlu yönde bir ilişki bulunduğunu ve öğretmenlerin aile katılım 
sürecinin anlaşılması ve katılım yaşantılarının zenginleştirilmesine yönelik çalışmalarda 
önemli bir kaynak olabileceğini ortaya koymaktadır.

Arslan ve Nural (2004), okul öncesi eğitimde okul-aile işbirliğinin önemi konulu 
çalışmalarında okul öncesi eğitim almakta olan 135 çocuk ve aileleriyle çalışmışlardır. 
Çalışmada aile araştırmacılar tarafından geliştirilen okul-aile işbirliği aktiviteleri 
üç ay boyunca uygulanmıştır. Uygulanan aktivitelerin ailelere ve çocuklara etkileri 
ile ilgili veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu ile toplanmış ve 
değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, okul-aile işbirliğinin aileye kazandırdıkları ile 
ilgili olarak; okul dışındaki bilgi kaynaklarıyla tanışma, çocukların okul öncesi eğitimiyle 
ilgili bilgi sahibi olma, çocukla aralarındaki ilişkinin kuvvetlenmesi, çocuğun eksik 
yönlerini tanımada fırsat, uygulaması kolay etkinlikler sunma gibi veriler elde edilmiştir. 
Okul-aile işbirliği çalışmalarının çocuğa kazandırdıkları ile ilgili olarak da etkinliklerde 
başarıyı daha kolay yakalamada yardımcı olması, sorumluluk duygusu kazandırması, 
kitap sevgisini asılaması, anlatım becerisini geliştirmesi, çocuğun seviyesine uygun 
etkinliklerle öğrenmeyi kolaylaştırması konularında yararlı olduğu çıkan anket sonuçları 
arasındadır.

Yazıcı ve diğerleri (2005)’nin yaptığı çalışmada, ailelerin okul öncesi eğitim 
kurumlarında uygulanan aile katılım çalışmaları ile ilgili görüşleri ve gerçekleştirilen 
katılım çalışmalarına yönelik beklentileri incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi, Antalya 
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il merkezinde okul öncesi eğitim kurumuna devam eden ve 3–6 yaş grubu çocuğu olan 
175 anne-babadan oluşmaktadır. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen 
anket formu ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, anne-babaların 
okul öncesi eğitim kurumlarında gerçekleştirilen aile katılım çalışmalarında yer almak 
istedikleri ve en çok bireysel görüşme yapmayı tercih ettikleri, sınıf içi çalışmalarda yer 
almak istedikleri, düzenli olarak okul tarafından haberleşme mektupları almak istedikleri 
ve öğretmenlerin ev ortamlarını ziyaret etmelerini istedikleri görülmüştür.

Musaoğlu (2008), aile katılım programı uygulayan okul öncesi eğitim kurumlarının 
uygulamalarını incelemiştir. Araştırmada nitel yöntem kullanılmıştır. Araştırmada, Ankara 
ilinde bulunan bir yuva ve iki anaokulunda görev yapan üç yönetici, 10 öğretmen, 25 
veli ve 12 öğrenci olmak üzere toplam 50 kişi ile çalışılmıştır. Araştırmada, araştırmacı 
tarafından geliştirilen görüşme formları ve gözlem yöntemi kullanılarak veri toplanılmıştır. 
Araştırma sonucunda, kurumların programlarında aile katılımı türlerinin çoğuna yer 
verdikleri ancak her kurumun belli türleri daha çok kullandığı belirlenmiştir.

Kızıltaş (2009), yaptığı araştırmada, okul öncesi eğitimde uygulanan aile 
katılım çalışmalarını beş-altı yaş grubu çocukların dil becerilerinin gelişimine etkisini 
incelemiştir. Araştırma Sabancı İlköğretim Okulu anasınıfında öğrenim gören 40 öğrenci 
ve deney grubundaki 20 öğrencinin ailesi üzerinde yapılmıştır. Araştırmada verilerin elde 
edilmesinde “Dil Beceri Gözlem Formu”, “Sistematik Gözlem Formu” ve “Aile Katılımı 
Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Araştırmada aile katılım etkinliklerinin uygulandığı 
deney grubu ile aile katılım etkinliklerinin uygulanmadığı kontrol grubu arasında anlamlı 
bir farklılık olduğu ve aile katılım etkinliklerinin çocukların dil beceri düzeylerinde 
olumlu etkide bulunduğu saptanmıştır. 

Castro ve diğerleri (2004) tarafından, Head Start Programı’nda aile katılımı 
çalışmalarının, aileler, öğretmen ilişkileri ve sınıf özellikleri açısından incelenmesi 
amacıyla bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın örneklemini 59 okul öncesi 
eğitimi öğretmeni ve 1159 aile oluşturmaktadır. Araştırmanın verilerine anket, görüşme 
ve sınıf içi tespitler yolu aracılığı ile ulaşılmıştır. Bu araştırmanın sonucunda, aile katılımı 
çalışmalarını etkileyen en güçlü etmenin, ailenin çalışma hayatı olduğu, aile katılımında 
sınıf düzeylerinin de etkili olduğu ve tecrübeli öğretmenlerin aile katılım çalışmalarına 
daha çok yer verdikleri sonuçlarına ulaşılmıştır.

Waanders, Mendez ve Downer (2005) tarafından yapılan araştırmayla, okul öncesi 
eğitiminde ailelerin katılımı ile ilgili etkenler mercek altına alınmış ve bu konu hakkında 
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ebeveyn görüşleri alınmıştır. Araştırmaya 154 aile katılım göstermiştir. Araştırmanın 
verileri görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, 
ekonomik baskı ve sosyal düzensizlik gibi etkenlerin aile katılım çalışmalarını olumsuz 
yönde etkilediği görülürken, ailenin eğitime göstermiş olduğu duyarlılık ve eğitim düzeyi 
gibi etkenlerin de olumlu yönde etkilediği görülmüştür.

Yang (2005) tarafından Tayvan’da yapılan araştırmada aile katılımına yönelik 
roller, aile katılımının etkisi ve aile katılım engelleri incelenmiştir. Araştırmaya başkent 
Taipei’de bulunan özel anaokulu ve çocuk bakım merkezlerinden 857 ebeveyn ve 177 
öğretmen katılmıştır. Veri toplamak amacıyla anket kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, 
ailelerin ve öğretmenlerin dolaylı katılım etkinlikleri yerine doğrudan katılabilecekleri 
etkinlikleri tercih ettikleri, çocuklara yardımcı olmada öğretmenlere göre kendilerinin 
daha etkili olarak değerlendirdikleri saptanmıştır.

Caspe ve Lopez (2006), erken çocukluk dönemi eğitiminde aile katılımını 
incelemek amacıyla Harward aile araştırma projesi (HAAP-HFRP) geliştirmişler ve 
doküman incelemişlerdir. . Proje kapsamında son altı yıl içerisinde yayınlanan 38 makale 
ve rapor incelenmiştir. Makalelere ulaşmak amacı ile Eric eğitim özetleri ve tez özetleri 
gibi elektronik bilgi kaynakları kullanılmıştır. Makaleler aile katılım uygulamaları ve 
çocukların davranış şekilleri olarak ayrılmıştır. Araştırmada, aile katılımı ile çocukların 
akademik başarıları ve sosyal gelişiminin erken çocukluktan yüksek eğitime kadar 
etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır.

Konuyla ilgili yukarıda belirtilen araştırmaların bulguları da göstermektedir ki; aile 
katılım çalışmaları okul öncesi dönem çocukları üzerinde sosyal, kültürel ve fizyolojik 
gelişim, gelecekteki akademik başarı düzeyi, aile içi ilişkiler, ebeveyn-çocuk arasındaki 
ilişki, çocuk ve ailenin okul/eğitim algısı gibi farklı boyutlarda etkilere sahiptir. Bu 
çerçevede okul öncesi eğitim kurumlarında aile katılım çalışmalarına önem verilmeli 
ve velilerin de bu çalışmalara katılımının artırılması noktasında yönetici ve öğretmenler 
tarafından gerekli çaba sarf edilmelidir. 

Amaç 

Bu araştırmanın temel amacı,  okul öncesi eğitim kurumlarındaki aile katılım 
çalışmaları ve bu çalışmalara ilişkin yönetici, öğretmen ve veli görüşlerinin belirlenmesidir. 
Araştırmanın temel amacı doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
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1. Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yöneticiler ve 
öğretmenlerin yaptığı aile katılım çalışmaları nelerdir? 

2. Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yöneticilerin ve 
öğretmenlerin, okulda düzenlenen aile katılım çalışmalarının yeterlilik düzeyi ve velilerin 
aile katılım çalışmalarına katılım durumlarıyla ilgili görüşleri nelerdir? 

3. Çocukları okul öncesi eğitim kurumunda eğitim görmekte olan velilerin, 
düzenlenen aile katılım çalışmalarına katılım durumları nedir?

4. Çocukları okul öncesi eğitim kurumunda eğitim görmekte olan velilerin, 
düzenlenen aile katılım çalışmalarına katılma/katılmama nedenleri nelerdir?

Yöntem

Araştirmanin Modeli

Bu araştırmada okul öncesi eğitim kurumlarındaki aile katılım çalışmaları ve bu 
çalışmalara ilişkin yönetici, öğretmen ve velilerin görüşlerini belirlemek üzere tarama 
modeli kullanılmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var 
olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar, 2005).

Evren ve örneklem

Araştırma evrenini, İstanbul ilinin Avrupa yakasındaki 5 ilçesinde (Avcılar, 
Beylikdüzü, Eyüp, Güngören, Bakırköy) yer alan devlet ve özel okul öncesi eğitim 
kurumlarında görev yapmakta olan yönetici, öğretmen ve bu kurumlardaki öğrenci velileri 
oluşturmaktadır. 

Araştırmanın örneklemini ise, İstanbul ilinin Avcılar, Beylikdüzü, Eyüp, Güngören, 
Bakırköy ilçelerinden rastlantısal örnekleme modeliyle seçilmiş 7 devlet ve 5 özel olmak 
üzere toplam 12 okul öncesi eğitim kurumunda görev yapmakta olan 16 yönetici, 31 okul 
öncesi öğretmeni ve bu kurumlardaki 400 öğrenci velisi oluşturmaktadır.

Veri Toplama Araçlari 

Yönetici Bilgi Formu

Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yöneticilerden (müdür ya da 
müdür yardımcısı) bu kurumlarda yapılan aile katılım çalışmalarına ve velilerin karılım 
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durumlarına ilişkin görüşlerini almak amacıyla araştırmacı tarafından yarı yapılandırılmış 
bir form geliştirilmiş ve bu araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. 

Öğretmen Bilgi Formu

Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapmakta olan okul öncesi öğretmenlerinden 
bu kurumlarda yapılan aile katılım çalışmalarına ve velilerin katılımı durumlarına 
ilişkin görüşlerini almak amacıyla araştırmacı tarafından yarı yapılandırılmış bir form 
geliştirilmiş ve bu araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. 

Veli Bilgi Formu

Okul öncesi eğitim kurumlarında çocuğu eğitim görmekte olan velilerden bu 
kurumlarda yapılan aile katılım çalışmalarına ve bu çalışmalara karılım durumlarına 
ilişkin görüşlerini almak amacıyla araştırmacı tarafından yarı yapılandırılmış bir form 
geliştirilmiş ve bu araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. 

Verilerin Toplanmasi 

Araştırmanın verileri aşağıdaki şekilde toplanmıştır:

1. Tüm formlar örneklemdeki kurumlara ulaştırılmıştır.

2. “Yönetici Bilgi Formu” okul öncesi eğitim kurumunda görev yapmakta olan 
müdür ya da müdür yardımcısı tarafından doldurulmuştur.

3. “Öğretmen Bilgi Formu” okul öncesi eğitim kurumunda görev yapmakta olan 
okul öncesi öğretmenleri tarafından doldurulmuştur.

4. “Veli Bilgi Formu”, Okul öncesi eğitim kurumlarında çocuğu eğitim görmekte 
olan veliler tarafından doldurulmuştur.

5. Formların doldurulması işlemi tamamlandıktan sonra, doldurulmuş olan tüm 
formlar, çözümlenmek üzere araştırmacı tarafından toplanmıştır. 

Verilerin Çözümlenmesi

Elde edilen araştırma verilerinin istatistiksel çözümlemeleri, SPSS 12.0 paket 
programında yüzde/frekans analizleri yapılarak gerçekleştirilmiştir. 
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Bulgular

1.Alt Amaca İlişkin Bulgular

Araştırmanın birinci alt amacına yönelik bulgularda “Okul öncesi eğitim 
kurumlarında görev yapmakta olan yöneticilerin ve öğretmenlerin yaptığı aile katılım 
çalışmaları nelerdir? sorusunacevap aranmıştır. Aşağıda, birinci alt amaca ilişkin bulgular 
tablolar halinde sunulmuştur. 

Tablo 1.1.1

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarinda Görev Yapmakta Olan Yöneticilerin 
Yaptiklari Aile Katilim Çalişmalarinin Yüzde Frekans Dağilimlari

Eğitim Toplantilari f        %
Evet 12 75,5
Hayır 4 25,5
Toplam 16 100,0
Konferans
Evet 6 37,5
Hayır 10 62,5
Toplam 16 100,0
Eğitim Seminerleri
Evet 14 87,5
Hayır 2 12,5
Toplam 16 100,0
Uzman Rehberliğinde Bireysel Görüşme
Evet 10 62,5
Hayır 6 37,5
Toplam 16 100,0
Makale 
Evet 7 43,7
Hayır 9 56,3
Toplam 16 100,0
Broşür 
Evet 3 18,8
Hayır 13 81,2
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Toplam 16 100,0
El Kitabi 
Evet 2 12,5
Hayır 14 87,5
Toplam 16 100,0
Dergi 
Evet 1 6,3
Hayır 15 93,7
Toplam 16 100,0
Afiş 
Evet 6 37,5
Hayır 10 62,5
Toplam 16 100,0

Tablo 1.1.1’de görüldüğü üzere, aile katılımı kapsamındaki eğitim toplantılarına; 
yöneticilerin %31,3’ü evet, %68,7’si hayır demiştir. Konferansa; yöneticilerin %37,5’i 
evet, %62,5’i hayır demiştir. Eğitim seminerlerine; yöneticilerin %87,5’i evet, %12,5’i 
hayır demiştir. Uzman rehberliğinde bireysel görüşmelere; yöneticilerin %62,5’i evet, 
%37,5’i hayır demiştir. Makaleye; yöneticilerin %43,7’si evet, %56,3’ü hayır demiştir. 
Broşüre; yöneticilerin %18,8’i evet, %81,2’si hayır demiştir. El kitabına; yöneticilerin 
%12,5’i evet, %87,5’i hayır demiştir. Dergiye; yöneticilerin %6,3’ü evet, %93,7’si hayır 
demiştir. Afişe; yöneticilerin %37,5’i evet, %62,5’i hayır demiştir.

Tablo 1.1.2

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarinda Görev Yapmakta Olan Yöneticilerin 
Yaptiklari Aile Katilim Çalişmalarinin Yüzde Frekans Dağilimlari

Eğitim Panosu f        %
Evet 5 31,3
Hayır 11 68,7
Toplam 16 100,0
Web Sayfasi
Evet 4 25,0
Hayır 12 75,0
Toplam 16 100,0
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Haber Mektuplari
Evet 1 6,3
Hayır 15 93,7
Toplam 16 100,0
Yazişmalar 
Evet 7 43,8
Hayır 9 56,2
Toplam 16 100,0
Veli Toplantilari
Evet 14 87,5
Hayır 2 12,5
Toplam 16 100,0
Ev Ziyaretleri 
Evet 10 62,5
Hayır 6 37,5
Toplam 16 100,0
Bireysel Görüşmeler 
Evet 14 87,5
Hayır 2 12,5
Toplam 16 100,0
Elektronik Posta
Evet 3 18,8
Hayır 13 81,2
Toplam 16 100,0

Tablo 1.1.2’de görüldüğü gibi, aile katılım çalışmaları kapsamındaki eğitim 
panosuna; yöneticilerin %31,3’ü evet, %68,7’si hayır demiştir. Web sayfasına; yöneticilerin 
%25,0’ı evet, %75,0’ı hayır demiştir. Haber mektuplarına; yöneticilerin %6,3’ü evet, 
%93,7’si hayır demiştir. Yazışmalara; yöneticilerin %43,7’si evet, %56,3’ü hayır demiştir. 
Veli toplantılarına; yöneticilerin %87,5’i evet, %12,5’i hayır demiştir. Ev ziyaretlerine; 
yöneticilerin %67,5’i evet, %37,5’i hayır demiştir. Bireysel görüşmelere; yöneticilerin 
%87,5’i evet, %12,5’i hayır demiştir. Elektronik posta aracılığıyla yapılan aile katılım 
çalışmasına ise; yöneticilerin %18,8’i evet, %81,2’si hayır demiştir. 
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Tablo 1.2.1

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarinda Görev Yapmakta Olan Öğretmenler 
Tarafindan Düzenlenen Aile Katilim Çalişmalari Kapsamindaki Ailelerle İletişim 
Kurma Etkinliklerinin Yüzde Frekans Dağilimlari

Geliş-Gidiş Zamanlari f       %     
Evet 24 77,4
Hayır 7 22,6
Toplam 31 100,0
Telefon Görüşmeleri
Evet 25 80,6
Hayır 6 19,4
Toplam 31 100,0
Etkinlik Dosyalari 
Evet 24 77,4
Hayır 7 22,6
Toplam 31 100,0
Ses Kayitlari 
Evet 1 3,2
Hayır 30 96,8
Toplam 31 100,0
Fotoğraflar
Evet 22 71,0
Hayır 9 29,0
Toplam 31 100,0
Duyuru Panolari (Bülten Tahtalari) 
Evet 18 58,1
Hayır 13 41,9
Toplam 31 100,0
Haber Mektuplari
Evet 15 48,4
Hayır 16 51,6
Toplam 31 100,0
Yazişmalar 
Evet 13 41,9
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Hayır 18 58,1
Toplam 31 100,0
Toplantilar
Evet 21 67,7
Hayır 10 32,3
Toplam 31 100,0

Tablo 1.3’te görüldüğü üzere, okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapmakta 
olan öğretmenler tarafından düzenlenen aile katılım çalışmaları kapsamındaki ailelerle 
iletişim kurma etkinliklerinde geliş gidiş zamanlarına; öğretmenlerin %77,4’ü evet, 
%22,6’sı hayır demiştir. Telefon görüşmelerine; öğretmenlerin %80,6’sı evet, %19,4’ü 
hayır demiştir. Etkinlik dosyalarına; öğretmenlerin %77,4’ü evet, %22,6’sı hayır demiştir. 
Ses kayıtlarına; öğretmenlerin %3,2’si evet, %96,8’i hayır demiştir. Fotoğraflara; 
öğretmenlerin %71,0’ı evet, %29,0’ı hayır demiştir. Duyuru panoları (bülten tahtalarına); 
öğretmenlerin %58,1’i evet, %41,9’u hayır demiştir. Haber mektuplarına; öğretmenlerin 
%48,4’ü evet, %51,6’sı hayır demiştir. Yazışmalara; öğretmenlerin %41,9’u evet, %58,1’i 
hayır demiştir. Toplantılara; öğretmenlerin %67,7’si evet, %37,3’ü hayır demiştir.  

Tablo 1.2.2

Öncesi Eğitim Kurumlarinda Görev Yapmakta Olan Öğretmenler Tarafindan 
Düzenlenen Aile Katilim Çalişmalari Kapsamindaki Ailelerle İletişim Kurma 
Etkinliklerinin Yüzde Frekans Dağilimlari

Okul Ziyaretleri f   %
Evet 11 35,5
Hayır 20 64,5
Toplam 31 100,0
Ev ziyaretleri
Evet 18 58,1
Hayır 13 41,9
Toplam 31 100,0
Bireysel görüşmeler 
Evet 26 83,9
Hayır 5 16,1
Toplam 31 100,0
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Gelişim Raporu (Portfolyo) 
Evet 28 90,3
Hayır 3 9,7
Toplam 31 100,0
Elektronik Posta
Evet 6 19,4
Hayır 25 80,6
Toplam 31 100,0

Tablo 1.2.2’de görüldüğü üzere, okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapmakta 
olan öğretmenler tarafından düzenlenen aile katılım çalışmaları kapsamındaki ailelerle 
iletişim kurma etkinliklerinde okul ziyaretlerine; öğretmenlerin %35,5’i evet, %64,5’i 
hayır demiştir. Ev ziyaretlerine; öğretmenlerin %85,1’i evet, %41,9’u hayır demiştir. 
Bireysel görüşmelere; öğretmenlerin %83,9’u evet, %16,1’i hayır demiştir. Gelişim 
raporuna (portfolyo); öğretmenlerin %90,3’ü evet, %9,7’si hayır demiştir. Elektronik 
postaya; öğretmenlerin %19,4’ü evet, %80,6’sı hayır demiştir. 

Tablo 1.2.3

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarinda Görev Yapmakta Olan Öğretmenler 
Tarafindan Düzenlenen Aile Katilim Çalişmalari Kapsamindaki Ailelerin Eğitim 
Programina Etkin Katilimini Sağlayan Etkinliklerin Yüzde Frekans Dağilimlari

Ebeveynin Etkinliklerde Öğretmen Rolü-
nü Üstlenerek Eğitimi Gerçekleştirmesi f   %
Evet 14 45,2
Hayır 17 54,8
Toplam 31 100,0
Ailenin, Evde Okuldakine Benzer Bir 
Eğitim Olayin Gerçekleştirip Okulda 
Sunmasi
Evet 7 22,6
Hayır 24 77,4
Toplam 31 100,0
Ailenin Çocuklara Kahvalti, Yemek Ve 
Oyunda Rehberlik Etmesi
Evet 13 41,9
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Hayır 18 58,1
Toplam 31 100,0
Ailenin Sinif Dişi Etkinliklerde Öğretme-
ne Yardimci Olmasi
Evet 15 48,4
Hayır 16 51,6
Toplam 31 100,0
Ailenin Dosyalama, Dolap Düzenlenmesi 
Gibi Etkinliklerde Öğretmene Yardimci 
Olmasi
Evet 8 25,8
Hayır 23 74,2
Toplam 31 100,0
Ailenin Meslekleri Ya Da Özel Yetenekle-
riyle İlgili Bir Konuda Çocuklarla Birlik-
te Etkinliğe Katilmasi
Evet 15 48,4
Hayır 16 51,6
Toplam 31 100,0
Belirli Gün Ve Haftalarla İlgili Çocuklar-
la Birlikte Ailelerin De Katilabileceği Et-
kinlikler Düzenlenmesi
Evet 22 71,0
Hayır 9 29,0
Toplam 31 100,0

Tablo 1.2.3’te görüldüğü üzere, okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapmakta olan 
öğretmenler tarafından düzenlenen aile katılım çalışmaları kapsamındaki ailelerin eğitim 
programına etkin katılımını sağlayan etkinliklerden ‘ebeveynin etkinliklerde öğretmen 
rolünü üstlenerek eğitimi gerçekleştirmesi’ maddesine öğretmenlerin %45,2’si evet, 
%54,8’i hayır demiştir. ‘Ailenin, evde okuldakine benzer bir eğitim olayın gerçekleştirip 
okulda sunması’ maddesine öğretmenlerin %22,6’sı evet, %77,4’ü hayır demiştir. ‘Ailenin 
çocuklara kahvaltı, yemek ve oyunda rehberlik etmesi’ maddesine öğretmenlerin %41,9’u 
evet, %58,1’i hayır demiştir. ‘Ailenin sınıf dışı etkinliklerde öğretmene yardımcı olması’ 
maddesine öğretmenlerin %48,4’ü evet, %51,6’sı hayır demiştir. ‘Ailenin dosyalama, dolap 
düzenlenmesi gibi etkinliklerde öğretmene yardımcı olması’ maddesine öğretmenlerin 
%25,8’i evet, %74,2’si hayır demiştir. ‘Ailenin meslekleri ya da özel yetenekleriyle ilgili 
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bir konuda çocuklarla birlikte etkinliğe katılması’ maddesine öğretmenlerin %48,4’ü evet, 
%51,6’sı hayır demiştir. ‘Belirli gün ve haftalarla ilgili çocuklarla birlikte ailelerin de 
katılabileceği etkinlikler düzenlenmesi’ maddesine öğretmenlerin %71,0’ı evet, %29,0’ı 
hayır demiştir.

Tablo 1.3

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarinda Aileler Tarafindan Düzenlenen Aile Katilim 
Çalişmalarinin Yüzde Frekans Dağilimlari

Kermesler f  %
Evet 9 29,0
Hayır 22 71,0
Toplam 31 100,0
Piknikler 
Evet 24 77,4
Hayır 7 22,6
Toplam 31 100,0
Ev Ziyaretleri 
Evet 22 71,0
Hayır 9 29,0
Toplam 31 100,0
Sergiler 
Evet 19 61,3
Hayır 12 38,7
Toplam 31 100,0
Aile Yemekleri 
Evet 13 41,9
Hayır 18 58,1
Toplam 31 100,0

Tablo 1.3’te görüldüğü üzere, okul öncesi eğitim kurumlarında aileler tarafından 
düzenlenen aile katılım çalışmaları kapsamındaki kermeslere; öğretmenlerin %29,0’ı 
evet, %71,0’ı hayır demiştir. Pikniklere; öğretmenlerin %877,4’ü evet, %22,6’sı hayır 
demiştir. Ev ziyaretlerine; öğretmenlerin %71,0’ı evet, %29,0’ı hayır demiştir. Sergilere; 
öğretmenlerin %61,3’ü evet, %38,7’si hayır demiştir. Aile yemeklerine; öğretmenlerin 
%41,9’u evet, %58,1’i hayır demiştir. 
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2.Alt Amaca İlişkin Bulgular

Araştırmanın ikinci alt amacına yönelik bulgularda “Okul öncesi eğitim 
kurumlarında görev yapmakta olan yöneticilerin ve öğretmenlerin, okulda düzenlenen 
aile katılım çalışmalarının yeterlilik düzeyi ve velilerin aile katılım çalışmalarına katılım 
durumlarıyla ilgili görüşleri nelerdir? sorusunacevap aranmıştır. Aşağıda, ikinci alt amaca 
ilişkin bulgular, tablolar halinde sunulmuştur. 

Tablo 2.1

Yöneticiye Göre Okulda Düzenlenen Aile Katilim Çalişmalarinin Yeterlilik 
Düzeyi ve Okulda Düzenlenen Aile Katilim Çalişmalarina Katilmayan Ailelerin 
Katilmama Nedenlerine İlişkin Yüzde Frekans Dağilimlari

Okulda Düzenlenen Aile Katilim Çalişmalarinin Yeterlilik 
Düzeyi f       %
Yeterli

Kısmen Yeterli

Yeterli Değil

Toplam

7 43,8
7 43,8
2 12,5

16 100,0

Okulda Düzenlenen Aile Katilim Çalişmalarina Katilmayan Ailelerin Katilmama 
Nedenleri

Çalıştığı İçin 7 43,8
Düzenlenen Etkinliklerin Zamanları Veliye Uymadığı İçin 3 18,8
Yapılan Etkinliklerin İşe Yaradığına İnanmadığı İçin 5 31,3
Diğer 1 6,3
Total 16 100,0

Tablo 2.1’e göre, yöneticilerin okulda düzenlenen aile katılım çalışmalarının 
yeterlilik düzeyi ile ilgili görüşlerine bakıldığında;  %43,8’inin yeterli, %43,8’inin kısmen 
yeterli, %12,5’inin ise yeterli olmadığını belirttikleri görülmektedir. Yöneticilerin okulda 
düzenlenen aile katılım çalışmalarına katılmayan ailelerin katılmama nedenleri ile ilgili 
görüşlerine bakıldığında; %43,8’inin ‘çalıştığı için’, %18,8’inin ‘düzenlenen etkinliklerin 
zamanları veliye uymadığı için’, %31,3’ünün ‘yapılan etkinliklerin işe yaradığına 
inanmadığı için’, %6,3’ünün ise ‘diğer’ şeklinde görüşlerini belirttiği görülmektedir.
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Tablo 2.2

Öğretmene Göre Okulda Düzenlenen Aile Katılım Çalışmalarının Yeterlilik Düzeyi 
ve Okulda Düzenlenen Aile Katılım Çalışmalarına Katılmayan Ailelerin Katılmama 
Nedenlerine İlişkin Yüzde Frekans Dağılımları

Okulda Düzenlenen Aile Katilim Çalişmalarinin Yeterlilik 
Düzeyi f     %            
Yeterli

Kısmen Yeterli

Yeterli Değil

Cevap Yok

Toplam

14 45,2
12 38,7

3,21

4 12,9

31 100,0

Sizce Düzenlenen Aile Katilim Çalişmalarina Katilmayan Ailelerin Katilmama 
Nedeni Nedir ?

Çalıştığı İçin

Düzenlenen Etkinliklerin Zamanları Veliye Uymadığı İçin

Diğer

Cevap Yok

Toplam

25 80,7
1 3,2
1 3,2
4 12,9

31 100,0

Tablo 2.2.’ye göre, öğretmenlerin okulda düzenlenen aile katılım çalışmalarının 
yeterlilik düzeyi ile ilgili görüşlerine bakıldığında;  %45,2’sinin yeterli, %38,7’sinin 
kısmen yeterli, %3,2’sinin yeterli olmadığını belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin 
%12,9’unun ise cevap vermediği görülmektedir. Öğretmenlerin okulda düzenlenen aile 
katılım çalışmalarına katılmayan ailelerin katılmama nedenleri ile ilgili görüşlerine 
bakıldığında; %80,7’sinin ‘çalıştığı için’, %3,2’sinin ‘düzenlenen etkinliklerin zamanları 
veliye uymadığı için katılmadıkları görülmektedir. %3,2’sinin ‘diğer’ şeklinde görüşlerini 
belirttiği, %12,9’unun ise cevap vermediği görülmektedir.
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3.Alt Amaca İlişkin Bulgular

Araştırmanın üçüncü alt amacına yönelik bulgularda “Çocukları okul öncesi eğitim 
kurumunda eğitim görmekte olan velilerin, düzenlenen aile katılım çalışmalarına katılım 
durumları nedir ?” sorusuna cevap aranmıştır. Aşağıda, üçüncü alt amaca ilişkin bulgular, 
tablo halinde sunulmuştur. 

Tablo 3.1

Örneklemde Yer Alan Velilerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Düzenlenen Aile 
Katılım Çalışmalarına Katılım Durumuna İlişkin Yüzde Frekans Dağılımları

Katilim Durumu f       %
Katılan Aileler 295 73,8
Katılmayan Aileler 105 26,3
Toplam 400 100,0

 Tablo 3.1’de görüldüğü gibi, örneklemde toplam 400 veli yer almakta ve bu velilerin 
295’i (%73,8)  okul öncesi eğitim kurumlarında düzenlenen aile katılım çalışmalarına 
katılmakta iken, 105’i (%26,3) bu çalışmalara katılmamaktadır. 

4.Alt Amaca İlişkin Bulgular

Araştırmanın dördüncü alt amacına yönelik bulgularda “Çocukları okul öncesi 
eğitim kurumunda eğitim görmekte olan velilerin, düzenlenen aile katılım çalışmalarına 
katılma/katılmama nedenleri nelerdir ?” sorusuna cevap aranmıştır. Aşağıda, dördüncü alt 
amaca ilişkin bulgular, tablo halinde sunulmuştur. 

Tablo 4.1

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarinda Yapilan Aile Katilim Çalişmalarina Katilan 
Velilerin Katilma Durumu ve Katilma Nedenine İlişkin Yüzde Frekans Dağilimlari

Katilim Durumu f      %
Daima Katılıyorum 171 58,0
Bazen Katılıyorum 124 42,0
Toplam 295 100,0
Katilma Nedeni 
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Bilgi Ediniyorum, Ebeveynlik Becerilerim 
Gelişiyor

73 24,7

Çocuğumu Her Yönüyle Tanıyıp Anlamamı 
Sağlıyor

147 49,8

Her İkisi De Katılma Nedenlerim Arasında 72 24,4
Diğer 3 1,0
Toplam 295 100,0

Tablo 4.1’e göre okul öncesi eğitim kurumlarında yapılan aile katılım çalışmalarına 
katılan velilerin aile katılım çalışmalarına katılma durumuna bakıldığında velilerin 
%58’inin daima katıldığı, %42’sinin ise bazen katıldığı görülmektedir. Katılma nedenine 
bakıldığında, velilerin %24,7’sinin bilgi edindiği ve ebeveynlik becerilerini geliştirdiği 
için, %49,8’inin çocuğunu her yönüyle tanıyıp anlamasını sağladığı için, %24,4’ü ise hem 
bilgi edindiği ve ebeveynlik becerilerini geliştirdiği hem de çocuğunu her yönüyle tanıyıp 
anlamasını sağladığı için aile katılım çalışmalarına katıldığı görülmektedir. Velilerin %1’i 
ise katılma nedenine ‘diğer’ cevabını vermiştir.

Tablo 4.2

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarinda Yapilan Aile Katilim Çalişmalarina 
Katilmayan Velilerin Katilmama Nedenine İlişkin Yüzde Frekans Dağilimlari

Katilmama Nedeni f %
Çalıştığım için katılamıyorum 53 50,5
Düzenlenen etkinliklerin zamanı bana uy-
madığı için katılamıyorum

27 25,7

Okulda etkinlik düzenlenmediği için katıl-
mıyorum

10 9,5

Diğer 13 12,4
Cevap Yok 2 1,9
Toplam 105 100,0

Tablo 4.2’ye göre, okul öncesi eğitim kurumlarında yapılan aile katılım çalışmalarına 
katılmayan velilerin katılmama nedenine bakıldığında velilerin %50,5’inin çalıştığı için, 
%25,7’sinin düzenlenen etkinliklerin zamanı ona uymadığı için, %9,5’i  okulda etkinlik 
düzenlenmediği için katılmadığı görülmektedir.  Velilerin %12,4’ünün ‘diğer’ cevabını 
verdiği, %1,9’unun ise bir neden belirtmediği görülmektedir.
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Sonuç ve Tartişma

Okul öncesi eğitim kurumunda görev yapmakta olan yöneticilere göre kurumlarında 
tüm aile katılım çalışmalarına yer verilmektedir. Bu çalışmalar; eğitim toplantıları, 
konferans, eğitim seminerleri, uzman rehberliğinde bireysel görüşme, makale, 
broşür, el kitabı, dergi, afiş, eğitim panosu, web sayfası, haber mektupları, yazışmalar, 
veli toplantıları, ev ziyaretleri, bireysel görüşmeler ve elektronik posta aracılığıyla 
yapılmaktadır. En fazla uygulanan aile katılım çalışmaları; eğitim seminerleri, veli 
toplantıları ve bireysel görüşmeler şeklindedir. En az uygulanan aile katılım çalışması ise 
dergi ve haber mektuplarıdır.

Okul öncesi eğitim kurumunda görev yapmakta olan okul öncesi öğretmenlerine göre 
kurumlarında tüm aile katılım çalışmalarına yer verilmektedir.bu çerçevede, öğretmenler 
tarafından düzenlenen ailelerle iletişim kurma etkinlikleri kapsamında yapılan aile katılım 
çalışmaları; geliş-gidiş zamanları, telefon görüşmeleri, etkinlik dosyaları, ses kayıtları, 
fotoğraflar, duyuru panoları (bülten tahtaları, haber mektupları, yazışmalar, toplantılar, 
okul ziyaretleri, ev ziyaretleri, bireysel görüşme, gelişim raporu (portfolyo) sunumu 
ve elektronik posta aracılığıyla yapılmıştır. Öğretmen tarafından düzenlenen ailelerin 
eğitim programına etkin katılımını sağlayan etkinlikler kapsamında yapılan aile katılım 
çalışmaları; ebeveynin etkinliklerde öğretmen rolünü üstlenerek eğitimi gerçekleştirmesi, 
ailenin, evde okuldakine benzer bir eğitim olayın gerçekleştirip okulda sunması, ailenin 
çocuklara kahvaltı, yemek ve oyunda rehberlik etmesi, ailenin sınıf dışı etkinliklerde 
öğretmene yardımcı olması, ailenin dosyalama, dolap düzenlenmesi gibi etkinliklerde 
öğretmene yardımcı olması, ailenin meslekleri ya da özel yetenekleriyle ilgili bir konuda 
çocuklarla birlikte etkinliğe katılması, belirli gün ve haftalarla ilgili çocuklarla birlikte 
ailelerin de katılabileceği etkinlikler düzenlenmesi şeklindedir. Aileler tarafından 
düzenlenen aile katılım çalışmaları kapsamında yapılan aile katılım çalışmaları; kermesler, 
piknikler, ev ziyaretleri sergiler ve aile yemekleridir. Bu çalışmaların içinde en fazla 
uygulanan aile katılım çalışması gelişim raporu (portfolyo) sunumu, en az uygulanan aile 
katılım çalışması da ses kayıtları aracılığıyla yapılmıştır.

İnal (2006), öğretmenlerin anaokulları ile anasınıflarındaki programlara ailelerin 
katılımları konusundaki görüşlerinin değerlendirilmesi konulu araştırmasında, 
öğretmenlerin aile katılım çalışmaları kapsamında ailelere genellikle çocuklarının 
okuldaki durumu, becerileri, yeterlilikleri gibi konularda bilgi vermek üzere bilgilendirme 
toplantıları yaptığı ve bu bilgilerin de genellikle akademik bilgilendirme niteliğinde 
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olduğunu, bunun yanında gelişim dosyaları (portfolyo) hazırlayıp veliye sunduklarını ve 
zaman zaman da ev ziyaretleri düzenlediklerini bulgulamıştır. 

Işık’ın (2007), okul öncesi eğitim kurumlarında gerçekleştirilen okul-aile işbirliği 
çalışmalarının anne-baba görüşlerine dayalı olarak incelenmesi konulu araştırmasında, 
okul tarafından en sık yer verilen aile katılım çalışmalarının, yüz yüze görüşmeler olduğu 
belirlenmiş, bunun yanı sıra yılda bir-iki kez veli toplantılarının düzenlendiği, buna karşılık 
okul-aile işbirliği çalışmaları arasında telefon görüşmelerine, konferans ve seminerlere, 
ev ziyaretlerine, dilek-şikayet kutusu ile aile tanışma ve kaynaşma toplantılarına ise okul 
tarafından pek yer verilmediği görülmüştür. Aileler tarafından az da olsa, kermes ve 
pikniklerin, ev ziyaretleri, sergi ve aile yemeklerine göre daha çok düzenlendiği ortaya 
çıkmıştır.

Akkaya (2007), öğretmenlerin ve velilerin okul öncesi eğitim kurumlarında 
uygulanan aile katılımı çalışmalarına ilişkin görüşlerini incelediği bir araştırma yapmıştır. 
Araştırma sonucunda, öğretmenler, okul öncesi eğitim kurumlarında uyguladıkları aile 
katılımı çalışmalarıile ilgili olarak, öncelikle, velileri eğitim etkinliklerine kattıklarını ifade 
etmişlerdir.Ardından sırasıyla; gereksinim belirleme formu ile ailelerin gereksinimlerini 
ortayakoyma, veli toplantıları yapma, bilgilendirme broşürleri ve bültenler gönderme,anne-
baba eğitim çalışmaları yapma, bireysel görüşmeler yapma, evde uygulanmasıiçin çalışma 
ödevleri verme, sınıf dışı gezi, sinema, tiyatro vb. çalışmalara katma,velileri sınıfa 
davet ederek mesleklerini tanıtmalarını sağlama ve kısa notlargönderme gibi çalışmalar 
düzenlediklerini belirtmişlerdir. 

Köksal Eğmez (2008), okul öncesi eğitim kurumlarında ailenin eğitime katılımı 
konulu araştırmasında, okul yönetimlerinin seminer, konferans ve buna benzer eğitim 
etkinliklerini düzenlemeyi genellikle tercih etmezken, aylık bülten, afiş, broşür ve haber 
panoları düzenleyerek gerekli yönlendirmeleri yaptıklarını bulgulamıştır. 

Abbak (2008), okul öncesi eğitim programındaki aile katılımı etkinliklerinin 
anasınıfı öğretmenleri ve veli görüşleri açısından incelenmesi konulu araştırmasında, aile 
katılım etkinliklerinden en sık yer verilenlerin evde yapılacak etkinlikler, ebeveynlerin 
eğitim etkinliklerine katılımı ve okul ziyaretleri olduğunu bulgulamıştır. Bunun yanında 
ise öğretmenlerin yazışmalar kullandıkları, okulun veya sınıfın fiziki şartlarının uygun 
olması halinde eğitim panolarından faydalanıldığı, ebeveynlerin sınıfa davet edilerek 
sınıf içi etkinliklere katılması sağlandığı, konferanslar ve bireysel görüşmeler yapıldığı 
bulgulanmıştır.  
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Atakan (2010), okul öncesi eğitiminde aile katılımı çalışmalarının öğretmen ve 
ebeveyn görüşlerine göre değerlendirilmesi konulu bir araştırma yapmıştır. Ebeveynlerin, 
aile katılımı çalışmalarına fırsat buldukçakatılmaya çalıştıkları ancak çocuklarının okuldaki 
durumunu merak ettikleri için velitoplantısı ve birebir görüşmeleri hiç aksatmadıkları 
anlaşılmaktadır. Ayrıca çalışanebeveynler her etkinliğe katılmaya fırsat bulamadıkları için 
veli toplantılarını tercihettiklerini dile getirmişlerdir.

Güven (2011)’ farklı eğitim modelleri kullanılarak uygulanan aile eğitim ve aile 
katılım programlarının okul öncesi öğretmenlerinin uygulamalarına ve ebeveynlerin 
görüşlerine etkisini inceleyen araştırmasında, okul öncesi öğretmenlerinin aile iletişimine 
yönelik etkili çalışmalarının haber mektupları, telefon görüşmeleri ve okula geliş-gidiş 
saatleri, duyuru panosu, toplantı, okul ziyaretleri, yazışma, kitapçık ve etkinlik örnekleri, 
ses/görüntü cihazları olduğunu, öğretmenlerin uygun koşullar sağlandığında aile eğitimi 
ve aile katılımına yönelik seminer, konferans, duyuru panosu hazırlama ve bireysel 
görüşme yapmak istedikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Yapılmış olan araştırma bulgularının, bu araştırmanın bulgularıyla örtüşür nitelikte 
olduğu görülmektedir. Okul öncesi eğitim kurumlarında genel olarak tüm aile katılım 
etkinliklerine yer verildiği, bunun yanında, yönetici ve öğretmenlerin kendi yetki ve 
sorumluluklarıyla ilgili olan aile katılım etkinliklerine daha fazla yer verdikleri, teknik 
bilgi ve imkân gerektiren çalışmalara ise daha az yer verdikleri söylenebilir. Bu durum, 
yönetici ve öğretmenlerin, konuyla ilgili yeterli motivasyona, bilgi ve beceriye sahip 
olmamasıyla da açıklanabilir.

Okul öncesi eğitimde aile katılımının sağlanması okul, aile ve çocuk açısından 
önemli bir uygulamadır. Kurum, amaçlar doğrultusunda ailelerin ne yapabileceklerini çok 
iyi planlamalıdır. Katılıma başlanmadan önce, okul öncesi eğitimi öğretmeninin öğrencileri 
ve velileri ile ilgili bilgilere sahip olması ve ön araştırmanın yapılması katılımın tam ve 
doğru olarak planlanmasını sağlayabilir (Köksal Eğmez, 2008, s.93).

Araştırmanın bir diğer sonucuna bakıldığında; yöneticilerin çoğuna göre okulda 
düzenlenen aile katılım çalışmaları yeterli ve kısmen yeterli düzeydedir. Yöneticiye 
göre okulda düzenlenen aile katılım çalışmalarına katılmayan velilerin katılmamalarının 
nedenleri arasında en ön sırada ‘ebeveynin çalıştığı için katılmaması’, ikinci sırada 
‘ebeveynin yapılan etkinliklerin işe yaradığına inanmadığı için katılmaması’, üçüncü 
sırada ise ‘düzenlenen etkinliklerin zamanları veliye uymadığı için katılmaması’ 
gösterilmiştir. Öğretmenlerin çoğuna göre ise okulda düzenlenen aile katılım çalışmaları 
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yeterli düzeydedir. Öğretmene göre, okulda düzenlenen aile katılım çalışmalarına 
katılmayan velilerin katılmamalarının nedenleri arasında en ön sırada ‘ebeveynin çalıştığı 
için katılmaması ‘ gelmektedir. 

Aile katılım etkinliklerine katılmama nedeni konusunda yönetici ve öğretmenlerin 
‘ebeveynin çalıştığı için katılmaması’ noktasında hemfikir olması ve yöneticilerin etkinlik 
saatinin de veliye uymadığından ötürü katılmadığını söylemesi, okulda aile katılım 
etkinlikleri düzenlenirken bu noktaların dikkate alınmadığının bir göstergesi olabilir. 
Ayrıca, aile katılım etkinlikleri düzenlerken ön hazırlıkların yeterince yapılmadığı, 
ebeveyn katılım formlarından yeterli düzeyde yararlanılmamış olabileceği de söylenebilir. 
Bunun yanında, yönetici ve öğretmenlerin ailelerle yeterince iletişim kurmamasının da 
ailelerin katılımını engelleyebileceği de söylenebilir.

Bu araştırmada, aile katılım çalışmalarına katılan velilerin aile katılım çalışmalarına 
katılma durumuna bakıldığında velilerin çoğunun bu çalışmalara daima katıldığı 
görülmektedir. Katılma nedenine bakıldığında, ailelerin çoğunun, çocuğunu her yönüyle 
tanıyıp anlamasını sağladığı için aile katılım çalışmalarına katıldığı görülmektedir. Aile 
katılım çalışmalarına katılmayan ailelerin katılmama nedeni olarak; ilk sırada ‘çalıştığı için 
katılmadığını’ ifade ettikleri görülmüştür. İkinci sırada; ‘düzenlenen etkinliklerin zamanı 
kendisine uymadığı için’ katılmadığını, üçüncü sırada ‘diğer’ nedenleri, dördüncü sırada 
ise ‘okulda etkinlik düzenlenmemesini’ katılmama nedeni olarak belirttikleri görülmüştür.  
Bu sonuca göre, çalışma durumu söz konusu olmasa ve okulda bu tip etkinlikler 
düzenlenmiş olsa ailelerin etkinliklere katılma oranının yüksek olacağı söylenebilir.

Kaya’nın (2002) ebeveynlerin okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan 
programlara karşı ilgi ve katılımları ile okul öncesi eğitim kurumlarının aile eğitimine olan 
desteğini belirlemek amacıyla yaptığı çalışmada, anne ve babaların büyük bir bölümünün; 
okuldaki eğitimciler tarafından, kendilerine yönelik bir anne-baba eğitimi programı 
düzenlenmediğini belirttikleri,  okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan etkinlikler ve 
eğitim programına katılımları gerçekleşmese de ailelerin bu konuda istekli ve işbirliğine 
hazır bulunduklarını bulgulamıştır. 

Aslanargun ve arkadaşlarının (2007) yaptığı “Okula Yönelik Veli İlgi Yetersizliğinin 
Sebepleri” başlıklı araştırmaya göre aileler, okula yeterince ilgi göstermeme nedenlerini 
işlerinin çokluğuna ve kendi eğitim düzeylerinin yetersiz olmasına bağlamaktadır. Dikkate 
değer oranda veli, okula yönelik ilgisizlik nedenini, öğretmen ve yöneticilerin kendilerine 
yeterince ilgi göstermemesi olarak belirtmektedir
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Yapılmış araştırmaların bulgularının, bu araştırmanın bulgularıyla örtüştüğü 
görülmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde, velilerin düzenlenen aile katılım 
etkinliklerine bazen ya da daima katıldıkları, katılımlarının hem kendileri hem de çocukları 
adına faydalı olduğu görüşünde oldukları görülmektedir. Katılmayan ailelerin katılmama 
nedeninin ise en çok ‘iş ve zamanlama’  ile ilgili olduğu dikkati çekmektedir. Dolayısıyla; 
çalışma durumu ve zamanlama ile ilgili sorun çözüldüğü takdirde ailelerin aile katılım 
çalışmalarına katılım oranının artacağı düşünülebilir.

Öneriler

Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında uygulayıcılara ve araştırmacılara sunulan 
öneriler şunlardır:

Uygulayıcılara yönelik öneriler

· Aile katılım etkinlikleri, birer yetişkin olan ebeveynlerin yetişkin özellikleri 
dikkate alınarak düzenlenmelidir. Bu sayede katılım oranı artırılabilir. 

· Araştırma bulgularında tespit edilen, ailelerin aile katılım çalışmalarına katılmama 
nedenlerinin başında gelen ‘iş ve zamanlama’ ile ilgili soruna yönelik çözüm üretilebilir 
ve bu sayede katılım oranı artırılabilir. 

· Aile katılım çalışmalarının düzenlenmesi kadar önemli olan bir diğer nokta da 
ihtiyaç tespitinin yapılmasıdır. Bunun için, okul öncesi eğitim kurumundaki yönetici ve 
öğretmenler, velilerin özelliklerini ve geliştirilmesi gereken yönlerini belirlemek amacıyla 
veli bilgi anketi ve ihtiyaç tespit formları geliştirerek kullanabilirler. 

· Hemen her okul öncesi eğitim kurumunda aile katılımına yönelik çalışmalara 
rastlanmaktadır. Fakat yapılan çalışmalar sonrasında çalışmanın yeterliliği ve verimliliğine 
yönelik değerlendirme yapılmamaktadır. Katılım çalışmaları sonrasında yönetici ve 
öğretmenler bir araya gelip değerlendirme yapabilirler ya da etkinlik sonrası, velilere 
yapılan etkinlikle ilgili değerlendirme formu doldurtularak etkinlik hakkında yorum ve 
fikirleri alınabilir. Bu sayede, daha sonraki aile katılım çalışmaları düzenlenirken bir 
öncekinden daha nitelikli etkinlikler düzenlenebilir, bu da ailelerin katılım oranlarını 
artırabilir.

· Hızla değişen ve gelişen dünyada bilginin gelişim ve değişimi de hızlı olmaktadır. 
Dolayısıyla, mesleki eğitimde edinilen bilgiler sürekli güncelleştirilmelidir. Bilgilerin 
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sürekli güncel kalabilmesi ve yeni bilgilerin okul öncesi öğretmenlerine aktarılabilmesi 
için aile katılım çalışmaları konusunda hizmet içi eğitimler düzenlenebilir. 

· Öğretmenler, aile eğitimi ve aile katılımı konusunda teorik bir eğitim almış olsalar 
da, özellikle mesleğe başladıkları ilk yıllarında uygulamaya dönük rehberliğe ihtiyaç 
duymaktadırlar. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, aile 
eğitimi ve aile katılımı konusunda uygulamaya dönük paket program, CD ve benzeri 
hazırlanabilir ve öğretmenlere dağıtılabilir. 

· Aile katılım çalışmaları konusunda okullar arası ödüllü yarışmalar düzenlenebilir. 
Bu sayede hem katılım çalışmalarını düzenleme noktasında yönetici ve öğretmenlerin 
motivasyonu artırılabilir hem de aile katılım çalışmaları nicelik ve nitelik bakımından 
artırılabilir. 

Araştırmacılara Yönelik Öneriler

· Bu çalışmanın evrenini İstanbul’un beş ilçesinde bulunan devlet ve özel okul 
öncesi eğitim kurumu ve bu kurumlarda çocuğu eğitim görmekte olan veliler oluşturmuştur. 
Elde edilen bilgilerin genellenebilmesi için, büyük bir araştırma ekibi tarafından daha çok 
sayıda okul ve daha geniş bir örneklem grubuyla yeni bir araştırma yapılabilir.

· Bu araştırmada, okul öncesi eğitim kurumlarında düzenlenen aile katılım 
çalışmalarının neler olduğuyla ilgili bulgulara ulaşılmıştır. Fakat farklı okullarda 
uygulanan aynı aile katılım etkinliğinin veliler üzerindeki etkisinin nasıl olduğuna ve 
katılım oranlarının aynı olup olmadığına bakılmamıştır. Bu araştırma bulgularından yola 
çıkılarak, farklı okullarda düzenlenen aynı etkinliğin, katılan aile ve çocukları üzerindeki 
etkisini ve katılım oranlarını karşılaştırmaya yönelik araştırmalar yapılabilir. 

· Bu araştırmada yapılan literatür taraması esnasında, yurt dışında ve Türkiye’de 
yapılan aile katılım çalışmalarının karşılaştırıldığı bir çalışmaya rastlanılmamıştır. 
Dolayısıyla, aile katılım çalışmalarına yönelik ülkeler arası karşılaştırmalı bir çalışma 
yapılabilir. Bu sayede, yurt dışında yapılıp ülkemizde yapılmayan etkinlikler düzenlenebilir 
ve yapılmakta olan etkinlikler geliştirilebilir. 
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OKULÖNCESİ EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN İLKOKUL 
BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA YAZMA 

BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF READING AND WRITING SUCCESS 
OF FIRST GRADERS WHO HAVE RECEIVED PRESCHOOL 

EDUCATION AND NOT RECEIVED PRESCHOOL EDUCATION

Belgin PARLAKYILDIZ1

Özet: Bu araştırma okulöncesi eğitimi alan ve almayan ilkokul birinci sınıf 
öğrencilerinin okuma-yazma başarılarını karşılaştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Araştırma 
nicel araştırma yöntemlerinden nedensel-karşılaştırma modelinde hazırlanmıştır. Bu 
kapsamda hazırlanan anket Bolu İl merkezinden seçilen 4 İlkokuldan birinci sınıf 
öğretmenliği yapmış sınıf öğretmenlerine uygulanmıştır. Araştırma sonucunda okulöncesi 
eğitimi alan İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin almayanlara oranla okuma-yazma başarısı 
bakımından daha ileri düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda araştırma, okulöncesi 
eğitimin ilkokula hazırlayıcı yönünü vurgulayarak okulöncesi eğitimin önemini ortaya 
koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Okulöncesi Eğitim, İlkokul, Okuma Yazma Çalışmaları, İlk 
okuma.
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 Abstract: This study compares the reading-writing achievements of the first grade 
primary school students who received pre-school education and who didn’t receive pre-
school education. The study employed a reasonal-comparison model which is one type 
of quantitative method. To elicit the necessary data, a questionnaire was prepared and 
administered to first grade form teachers in four primary schools that were selected in 
the center of the city of Bolu The study has found that first grade students who received 
preschool education were found better in terms of reading-writing achievement than those 
who didn’t. Consequently, the research has shown the preparatory role and importance of 
preschool education.

Keywords: Preschool Education, Primary Education, Literacy Studies, First 
Reading.
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Giriş

İçinde bulunduğumuz bilgi çağı, problemlere yeni bir bakış açısı ile bakabilen, 
yaratıcı ve aynı zamanda çevresinde gelişen olaylara karşı duyarlı, onların farkında olan 
bireylere gereksinim duymaktadır. Eğitim alanındaki tüm planlamalar, yatırımlar ve 
etkinlikler bu sayılan niteliklerde insan yetiştirebilme amacına yöneliktir. Okulöncesi 
eğitimden yükseköğretime kadar tüm kademelerde hedef; yaratıcı, üretken, problem 
çözebilen, analiz, sentez yapabilen, özdenetimi gelişmiş, dili iyi kullanabilen, vatandaşlık 
ve çevre bilincine sahip pek çok özelliği kişilik haline getirmiş bireyler yetiştirmektir.

Eğitim programı, başta çocuğun yaş ve gelişim düzeyine uygun olmak üzere, 
bulunduğu çevrenin özelliklerine, çocuğun ve toplumun ihtiyaçlarına göre çeşitlenip 
şekillenmektedir. Türk Milli Eğitim Sisteminin genel hedeflerine ve okulöncesi eğitimin 
hedeflerine ulaşmak belli bir eğitim programı sayesinde gerçekleştirilebileceğine göre; 
eğitim programlarında belirlenen hedef ve hedef davranışlar, bunların hangi eğitim 
durumları yolu ile kazandırılabileceği ve sonuçta nasıl bir değerlendirmenin yapılacağı da 
büyük önem taşımaktadır. Bu kurumlardan çocuğun beklenilen düzeyde yararlanabilmesi 
ve öğretmenin verimli olabilmesi, ancak eğitim programının çok iyi bilinmesi ve 
uygulanması ile mümkün olabilecektir (Kandır,1999).

Duffy ve Hoffman (1999) öğretmenden kaynaklanan farklılıkların da önemli 
olduğunu vurgulamaktadır. Gerek öğretmenden gerekse çocuğun sahip olduğu bireysel 
farklılıklarla ilişkili olarak farklı yöntemler farklı sonuçlar verebilir (Akt; Şenel, 2004:53). 
İşte bu niteliklerle Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye 
güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli 
bir görevi üstlenmiştir (Senemoğlu, 1994). Okulöncesi eğitim kurumlarında, çocukların 
bu yöndeki gelişimlerini desteklemek amacı ile onların araştırabilecekleri, meraklarını 
giderebilecekleri, çeşitli fikirler öne sürerek tahminde bulunabilecekleri, neden-
sonuç ilişkisini görebilecekleri fırsatlar verilmeli ve eğitim programları bu doğrultuda 
hazırlanmalıdır. Okulöncesi eğitim programlarında yer alan okuma yazmaya hazırlık 
çalışmaları; çocuklara ilkokula başlamadan önce okuma-yazma becerilerinin gelişimini 
destekleme fırsatı sunmakta ve okulöncesi eğitim programının bir parçası olup, pek çok 
etkinliği de kapsamaktadır (Oğuzkan ve Oral,1983).

Okulöncesi dönem içindeki çocuğun gelişimi bir bütün olarak ele alınır. Okuma 
yazmaya hazırlık çalışmaları kapsamında çocukların kavram gelişimi objelerin, olayların 
neden-sonuç ilişkilerinin bağlantılarını kurmalarını sağlayıcı, yönergelerin ışığında kalem 
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kullanarak, kağıt üzerine yapılan boyama, yuvarlak içine alma, çizgi ile birleştirme, çizme 
çalışmalarıdır. Bu çalışmalar okuma yazmaya hazırlık çalışmaları adı altında planlanarak 
tüm çocukların katılımı sağlanır. Ayrıca, etkinlikler arasındaki geçişlerde toplanma gibi 
rutin faaliyetlerde, oyunların bazı yerlerinde, fen ve doğa çalışmalarında da uygulanabilir. 
Okuma, yazma eğitimine hazırlık erken çocuklukta bir dizi gelişmenin sonucudur. Bu 
gelişmeler yalnızca basılı materyalleri yorumlayabilme yeteneği ile oluşmadığı gibi aynı 
zamanda, bu gelişim anlayış, alışkanlık tavır yetenek, becerileri de içine almaktadır. 
Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ile ilgili yapılacak alıştırmalar; çizgi çekme, resim 
yapma ve küçük kas geliştirme etkinliklerinden öteye geçmemelidir (Parlakyıldız ve 
Yıldızbaş, 2004).

Okulöncesi Eğitim kurumlarında okuma yazmaya hazırlık programının çocuğun dil 
gelişiminde de etkili rolü vardır. Çocuklara zaman zaman kitap okumakla, kitap sevgisi ve 
bazı kavramları kazandırır. Okuma ve yazma eğitimine hazırlık çalışmaları erken çocukluk 
eğitim programında mutlaka yer alır ve birçok etkinlik içinde planlanabilir. Çocuk okumayı, 
konuşma ile öğrenir. Çalışmalarda bireysel farlılıkların var olduğu unutulmamalıdır. Her 
çocuğun gelişim seviyesine göre etkinlikleri düzenlenmelidir. Etkinlikler uygulanırken 
baskı, aşırı yüklenme, rekabet ortamı yaratmak, hem gerilim yaratır hem de öğrenme 
gerçekleşmez. Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının çocukların yaş ve gelişim 
seviyesine göre olmasına dikkat edilmeli bu etkinliklere düzenli olarak günlük planlarda 
yer verilmelidir.Ayrıca bu çalışmaların yönergelerinin bulunması yönergelerinde kısa, 
basit ve anlaşılır özellikte olmasına ve çocuklarında yönergeye uygun olarak çalışmayı 
yürütmesine özen gösterilmelidir. Kavram geliştirici çalışmaların, çocukların akademik 
başarılarını değil, onların belli alanlardaki yeterliliklerini destekleyen ve geliştiren 
çalışmalar olduğu unutulmamalıdır. Öğretmen tarafından hazırlanan okuma yazmaya 
hazırlık çalışmalarının aşağıdaki amaçları gerçekleştirmesi beklenmektedir. 

Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları algılayabilme, dikkatlerini toplama, kelime 
dağarcığını arttırma, sözlü anlatımlarına teşvik etme, el ve göz koordinasyonlarını, 
kalem kullanma becerilerini geliştirme, eşleştirebilme, değişik ilişkiler kurabilme, 
gruplama, sıralama, eksik tamamlama ve karşılaştırama yapabilme gibi zihinsel işlevleri 
kolaylaştıracak etkinlikleri kapsar. Bu etkinlikler öğretmenin çocuğu tanımasıyla başlayan, 
bireysel ve küçük grup çalışmalarıyla gerçekleşen faaliyettir. Bu dönemde, çocukların 
ilkokula hazırlık yapmaları, erken çocukluk eğitiminin toplumsal amaçlarından biridir. 
Okulda düzenlenen öğrenim yaşantılarıyla, öğrencilerin gelişimi arasında olumlu bir ilişki 
vardır. Erken çocukluk eğitiminde okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları önemli bir yer 
tutar. (MEGEP, 2007:15).
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Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının, okulöncesi dönemdeki çocukların 
eğitiminde, diğer etkinliklerin yanı sıra onların algılayabilmelerini, dikkatlerini 
toplayabilmelerini, hatırlayabilmelerini, akıl yürütme, problem çözme, el-göz 
koordinasyonu ve kalem tutma becerilerini geliştirebilmelerini, eşleştirme, ilişki kurma, 
sıralama, gruplama gibi bilişsel fonksiyonlarını kullanabilmelerini kolaylaştırmayı 
sağlayan resimli alıştırmaları içerdiği ifade edilmektedir (Demiral ve diğerleri, 1989).

Willert ve Kamii (1985)’e göre, okuma yazmaya hazırlık çalışmaları, çocukların 
yetişkinlerle bir arada bulunup fikir alışverişi yapmalarını, bağımsız, atak, meraklı ve kendi 
becerilerine güvenmelerini amaçlamaktadır (Akt; Dere ve Ömeroğlu, 2001). Okulöncesi 
dönemdeki çocuklar, ilk okuma yazma deneyimlerini ev ortamında edinmektedirler. 
Çocukların okuma yazma deneyimlerinin şekillenmesinde ebeveynlerin ve kardeşlerin 
önemli rolleri vardır. Çocuklar, okuma yazmadaki ilk deneyimlerini onlarla kurduğu 
etkileşimlerle kazanmaktadırlar. Çocuğun çevresinde yer alan resimli kitaplar çocuğun 
merakını uyandırarak ebeveynleri veya kardeşleri ile etkileşime geçmesine yardım 
etmektedir. Ebeveynler, çocuğa resimli kitapları okurken, çocuk sayfalar üzerindeki 
sembollerle konuşma arasındaki ilişkileri anlamaya başlar. Okunan resimli kitaplar, 
çocuğun konuşma dili ile yazı dili arasındaki farklılıkları ayırt etmesine ve anlamasına 
yardımcı olmaktadır. Ayrıca, çocuğun çevresinde yer alan zengin uyarıcılar, onun okuma 
yazmaya karşı isteğinin artmasını sağlamaktadır. Çocukların okulöncesi dönemde edindiği 
okuma yazma deneyimleri, okumaya başlangıçta karşılaştıkları materyalleri tanıma, 
anlama ve yorumlama becerilerinin gelişimini desteklemektedir. Genellikle çocuğun 
eğitiminin evde başladığı ve okulun görevinin evde edinilen deneyimlerin yeni öğretilen 
bilgilerle birleştirilmesi olduğu kabul edilmektedir. (Yazıcı, 2002:155).

Çocuklar çok küçük yaşlardan itibaren gazete, mecmua, kitaplarla tanışarak onlara 
yüksek sesle kitap okunmaları, bilinçli bir çevrede yetişmeleri, ilgi duydukları konularda 
sohbet etmeleri, banka, market, müze vb. yerlere gitmeleri, evdeki iletişimle her şeyden 
haberdar olmaları okuma yazma farkındalığını arttıracaktır.

Okulöncesi dönemde zengin uyarıcı ortamında yetişerek okuma yazma deneyimi 
kazanan, okuma yazma geleneği olan aile ortamından gelen, ailesinde öykü ve masal 
dinleyen, görsel ve işitsel algıyı geliştirici resim çizme ve tamamlama kitaplarıyla çalışan 
ve büyük resimli kitaplarla tahmini okuma etkinliklerinde bulunan çocuklar daha başarılı 
olmaktadırlar. Çocuğun okul öncesi ortamda (aile, anaokulu, yuva vb.) karşılaştığı, kitap, 
dergi, gazete, görsel ve dilsel algıyı geliştirici resim çizme, tamamlama kitapları, tahmin 
edilebilir okuma kitapları (büyük resimli az yazılı, resimden yazılanları tahmin ettiren 
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kitaplar) gibi, basılı araç-gereçlerin yanı sıra, ailede, yuvada ve anaokulunda katıldığı, 
dinleme, çizme, boyama etkinliklerinin tamamı, okulöncesi “okuma-yazma deneyimleri” 
arasında varsayılmaktadır. (Çelenk, 2003:76). 

(Burns ve diğerleri, 1992)’ e göre çocuğun evde doğal bir süreç içerisinde kazandığı 
dil becerilerinin (dinleme, konuşma, okuma ve yazma deneyimleri ile ilgili birikimi) 
ve okul öncesi kazandığı okuma yazma deneyimlerinin düzeyi, sınıfta uygulanacak ilk 
okuma-yazma öğretiminin temelini oluşturmak durumundadır. Bir başka anlatımla, sınıfta 
çocuğa uygulanacak ilk okuma-yazma öğretiminin niteliğini ve düzeyini her çocuğun 
okulöncesi dönemde geliştirdiği dil becerilerinin düzeyi ve okuma-yazma deneyimlerinin 
ona sağladığı birikimler belirleyecektir (Akt, Çelenk, 2003:78) şeklinde ifade etmektedir.   
Giarmartino (2003), yazı ile doğrudan ilişkili olmayan etkinliklerin çocukların okur-
yazarlık gelişimine katkısını incelemiş ve okuma hazırbulunuşluğu, okuma başarısı, 
çocuğun okumaya ayırdığı zaman ve ailenin desteği arasında olumlu bir ilişki bulmuştur 
(Akt, Deretarla Gül ve Bal, 2006: 47). Bu anlamda ilk okuma-yazma öğretimi, her çocuğun 
okulöncesi birikimini dikkate alan ve bu birikim üzerine inşa edilen “bireyselleştirilmiş 
bir öğretim” olarak rehber olmalıdır. Çocuğun yazması, zihinsel gelişmesinin yanı sıra 
göz-el koordinasyonuna, parmak kaslarının ve kemiklerinin gelişiminin tamamlamasına 
bağlıdır. Doğru dürüst yazı yazmadan önce çocuğun elinin işaretleri çizecek yetenekte 
olması gerekir. Çocukları okumaya yönlendirme işine öğretmen en elverişli zamanda 
başlamalıdır. Önceleri çocuklar başkalarının yazdıklarına pek ilgili göstermeyebilir. 
Öğretmen eğitimin bütünselliği kapsamında, okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarını 
planlarsa ve uygulayabilirse çocukta deneyim zenginliği oluşturulabilir.

Erken çocukluk dönemindeki çocuğun gelişimi bir bütün olarak ele alınır. Okuma- 
yazmaya hazırlık çalışmaları kapsamında çocukların kavram gelişimi objelerin, olayların 
neden-sonuç ilişkilerinin bağlantılarını kurmalarını sağlayıcı bir diğer çalışmada, 
yönergelerin ışığında kalem kullanarak, kağıt üzerine yapılan boyama, yuvarlak içine 
alma, çizgi ile birleştirme, çizme çalışmalarıdır. Bu çalışmalar okuma-yazma hazırlık 
çalışmaları adı altında planlanarak tüm çocukların katılımı sağlanır. Ayrıca etkinlikler 
arasındaki geçişlerde toplanmış gibi rutin faaliyetlerde, oyunları bazı yerlerinde, fen ve 
doğa çalışmalarında da uygulanabilir. Okuma, yazma eğitimine hazırlık erken çocuklukta 
bir dizi gelişmenin sonucudur. Bu gelişme yalnızca basılı materyalleri yorumlayabilme 
yeteneğiyle oluşmaz; aynı zamanda, bu gelişim anlayış, alışkanlık tavır yetenek, becerileri 
de içine almaktadır. 

Ayrıca, çocukları gözlemleyerek okuma ve yazma becerilerini geliştiren sınıf 
materyalleri ve çocukların okuma yazma ile ilgili sınıf içinde yaptıkları etkinlikler 
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incelendiğinde, çocukların okuma yazma öğrenmesinde sınıfta yer alan köşelerin, 
materyallerin ve köşelerin düzenlenmesinin önemli olduğu görülmüştür (Rowell, 
1998:25). 

Erken çocukluk eğitim kurumlarında okuma yazmaya hazırlık programının çocuğun 
dil gelişiminde de etkili rolü vardır. Çocuklara zaman zaman kitap okumakla, kitap sevgisi 
ve bazı kavramları kazandırır. Okuma ve yazma eğitimine hazırlık çalışmaları erken 
çocukluk eğitim programında mutlaka yer alır ve birçok etkinlik içinde planlanabilir. 
Çocuk okumayı, konuşmayla öğrenir (MEGEP, 2007:14).

İlkokulla yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine, geleneksel olarak, okulları 
açıldığı ilk günlerde belli bir süre ilk okuma ve yazmaya hazırlık eğitimi verilmektedir. 
Bu araştırma öğretmenin hem ilkokula yeni başlayan öğrencilerin ilk okuma ve 
yazma öğretimine hazırlık düzeylerini belirleyebilmesi hem de okuma-yazmaya geçişi 
kolaylaştırması veya zorlaştırması yönünde ışık tutabilmesi açısından önemlidir. Ayrıca 
öğretmenlerin öğrencileri için yapmaları gereken ek hazırlıkları belirleyebilmeleri 
açısından da önemlidir.

İlk okuma yazma eğitiminde hazırbulunuşluğun önemi açıktır. Çocuğun ilkokula 
başlamadan önce fiziksel, zihinsel, dil, sosyal-duygusal, öz bakım gelişim alanlarında 
hazır bulunuşluk düzeyleri değerlendirilmelidir (Güven, Temel, Haktanır, 2002:24). 
Hazırbulunuşluk da ancak zengin bir uyarıcı çevresi ile ve etkin bir okulöncesi eğitimle 
mümkün olacaktır. Bu nedenle bu araştırmada okulöncesi eğitimi alan veya almayan 
öğrencilerin ilkokulda okuma yazma başarıları karşılaştırılacaktır.

Araştirmanin Amaci 

Bu araştırmanın amacı, okulöncesi eğitim alan ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin, 
okul öncesi eğitim almamış öğrencilere göre okuma-yazma çalışmalarında belirgin 
farklılıkların olup olmadığını inceleyerek hem ilkokul öğretmenlerine ışık tutmak hem 
de okulöncesi eğitimin gerekliliğine dikkat çekmektir.

Problem 

Okuma-yazma başarıların kazanılmasında zengin uyarıcı çevrenin sağlanması, 
çocuğun erken yaşta kitapla tanışması gibi pek çok faktör zemin oluşturur. Okulöncesi 
eğitim tüm bunları planlı ve sistemli bir şekilde çocuğa sunmaktadır. Ancak bu eğitimin de 
verimli hale gelmesinde ve istenilen düzeyde gerçekleşmesinde pek çok faktör rol oynar. 
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Okulun fiziksel yeterlilik durumu, öğretmenin yeterlilik düzeyi, okul ve aile işbirliğinin 
sağlanma derecesi, ailenin okulda verilen eğitime paralel ev yaşantıları sağlama-
sağlayamama durumu bunlara örnek gösterilebilir. Bu sayılan etkenler çocuğun ilkokulda 
okuma-yazma becerilerine geçişte hazırbulunuşluk durumunu etkilemektedir.

Okulöncesi eğitimi almayan öğrencilerin durumu ise, ailesinin çocuğa sunabildiği 
yaşantılarla sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle okulöncesi eğitim alan çocuklardan beklentiler 
de o derecede yükselmektedir. Dolayısıyla sanıldığı kadar belirgin bir fark söz konusu 
mudur? yani; okulöncesi eğitim alan veya almayan ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin 
okuma-yazma başarıları arasında belirgin farklılıklar var mı dır ?  Aşağıdaki sorulara yanıt 
aranmıştır. 

Alt problemler 

Okulöncesi dönemde okuma-yazma etkinlikleri neleri kapsamaktadır? 

Okulöncesi dönemde okuma-yazma etkinlikleri nasıl uygulanmaktadır? 

Okulöncesi eğitimin ilkokuma-yazma eğitimine katkısı konusunda sınıf 
öğretmenlerinin görüşleri nelerdir? 

İlkokulda okuma-yazmaya geçiş etkinlikleri kapsamında neler yapılmaktadır? 

Yaş, cinsiyet ve mesleki deneyim değişkenleri öğretmenlerin görüşleri üzerinde 
etkili midir? 

Yöntem

Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden nedensel-karşılaştırma modeli 
kullanılmıştır. (Belli bir değişken açısından farklılaşan grupları birbiriyle karşılaştırmak 
amaçlanır). 

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evreni Bolu ili merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
İlkokulların birinci sınıf öğrencileri ve öğretmenleridir. Araştırmanın verileri dört okulda 
çalışan toplam 34 öğretmenden elde edilmiştir. Araştırmaya alınan okullar seçkisiz olarak 
belirlenmiş, araştırmanın verileri Cumhuriyet İlköğretim Okulu, Sakarya İlköğretim 
Okulu, Atatürk İlköğretim Okulu, 100. Yıl İlköğretim Okulu’nda görev yapan ve gönüllü 
olarak çalışmaya katılmayı kabul eden öğretmenlerden elde edilmiştir.
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Veri Toplama Araci

Okulöncesi Eğitimi alan ve almayan ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okuma-
yazma başarılarının karşılaştırılması amacıyla öğretmenlere araştırmacı tarafından anket 
geliştirilmiştir. Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm öğretmenlerin demografik 
özelliklerini, ikinci bölüm ise, araştırmanın amacına yönelik okulöncesi eğitim alan 
ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin, okul öncesi eğitim almamış öğrencilere göre okuma-
yazma çalışmalarında belirgin farklılıkların olup olmadığını saptamaya yönelik 25 sorudan 
oluşmaktadır. Anketin oluşturulmasında önce literatür taranmış sonra bir grup öğretmenle 
(n=10) yüzyüze bireysel görüşme yapılmıştır. Uzman görüşü alınarak uygulamaya hazır 
duruma getirilen anket ön değerlendirme için dört ilkokulda öğretmenlere uygulanarak 
bazı maddeler üzerinde gerekli düzeltmeler yapılarak ankete uygulama için son biçimi 
verilmiştir. 

Verilerin Analizinde Kullanilan İstatistiksel Teknikler

Verilerin analizinde anket sonuçları için belli istatistiksel işlemler uygulanmıştır. 
Bunlar,  bağımsız değişkenlerin ilişkilerini incelemek amacıyla iki faktörlü gruplar arası 
desenler için “Anova testi”,  ilişkili örneklem ortalaması arasındaki farkın anlamlılığına 
ilişkin “T testi”  ve iki ya da daha çok değişkene ilişkin “Crosstab” (çapraz tablo) frekans 
dağılımı işlemleri (Büyüköztürk, 2012) kullanılmıştır.

Bulgular

Öğretmenlerin Eğitim Düzeyi, Cinsiyeti ve Yaşlarına ilişkin  çapraz (Crosstab) 
frekans dağılımları Tablo-1’de yer verilmiştir.
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Tablo-1.  Öğretmenlerin Eğitim Düzeyi, Cinsiyeti  ve Yaşlarina İlişkin 
Dağilimi

Eğitim  

Yaş

Toplam 20-30 31–40 41-+

Önlisans Cinsiyet Erkek 2 2

Kadın
2 2

Toplam
4 4

Lisans Cinsiyet Erkek 2 4 1 7

Kadın 7 11 1 19

Toplam 9 15 2 26

Yüksek lisans Cinsiyet Erkek 1 0 1

Kadın 2 1 3

Toplam 3 1

4

34

Sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitim alan öğrenciler ile okul öncesi eğitim 
almayan öğrencilerin derslerinde ve sınıf içi davranışlarında göstermiş oldukları beceri 
ve performanslarına ilişkin düşüncelerinin ortaya çıkarmaya yönelik hazırlanan anket 
sorularından elde etmiş oldukları toplam puan ortalamalarının cinsiyete göre nasıl bir 
farklılık gösterdiği aşağıda bulunan tabloda açıklanmaktadır.
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Tablo-2. Cinsiyete Göre Anket Sorularindan Almiş Olduklari Toplam Puan 

Ortalamalarina İlişkin T-Testi Sonuçlari

Cinsiyet N Ortalama
Standart 
sapma t puani sd p

Erkek 10 66,1000 3,34830

-1,118 32 ,272Kadin 24 67,7083 3,99433

*p<,05

Tablo-2 incelendiğinde; öğretmenlerin cinsiyete ilişkin anketten aldıkları toplam 
puan ortalamaları t(32)=-1,118, p=,272>,05’göre anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir. 
Yani, kadın ve erkek öğretmenler arasında öğrencilerin okulöncesi eğitim alma durumu 
ile almama durumuna ilişkin eğitim-öğretimde göstermiş oldukları performansların 
nasıl değişebileceği düşüncesine vermiş oldukları cevaplar arasında hiçbir fark olmadığı 
görülmektedir. 

Sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitim alan öğrenciler ile okul öncesi eğitim 
almayan öğrencilerin derslerinde ve sınıf içi davranışlarında göstermiş oldukları beceri 
ve performanslarına ilişkin düşüncelerinin ortaya çıkarmaya yönelik hazırlanan anket 
sorularından elde etmiş oldukları toplam puan ortalamalarının yaş değişkenine göre nasıl 
bir farklılık gösterdiği aşağıda bulunan tabloda açıklanmaktadır.

Tablo-3. Öğretmenlerin Yaşlarina İlişkin Anket Maddelerinden Almiş 
Olduklari Toplam Puan Ortalamalarina Göre Anova Sonuçlari

Kareler 
Toplami sd

Kareler 
Ortalamasi F p

Gruplar Arasi 41,597 2 20,798 1,450 ,250

Gruplar İçi 444,521 31 14,339

Toplam
486,118 33

*p<,05
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Tablo-3 incelendiğinde; yaşa ilişkin öğretmenlerin ankete vermiş oldukları cevaplara 
göre aldıkları toplam puan ortalamaları arasında F(2,31)=1,450,p=,250>,05’e göre anlamlı 
bir fark olmadığı görülmektedir. Yani öğretmenlerin yaşlarının anket maddelerine vermiş 
oldukları cevapları etkilemediği görülmektedir. 

Sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitim alan öğrenciler ile okul öncesi eğitim 
almayan öğrencilerin derslerinde ve sınıf içi davranışlarında göstermiş oldukları beceri 
ve performanslarına ilişkin düşüncelerini ortaya çıkarmaya yönelik hazırlanan anket 
sorularından elde etmiş oldukları toplam puan ortalamalarının öğretmenlerin eğitim 
düzeyleri ve mesleki kıdemlerine göre nasıl bir farklılık gösterdiği aşağıda bulunan 
tabloda açıklanmaktadır.

Tablo-4. Öğretmenlerin Eğitim Düzeyleri Ve Mesleki Kidemlerine İlişkin Ankete 
Vermiş Olduklari Cevaplara Açisindan Elde Edilen Toplam Puan Ortalamalarina 
Göre Farkliliğa İlişkin Anova Sonuçlari

Kareler 
Toplami sd

Kareler 
Ortalamasi F p

Gruplar Arasi 23,329 2 11,665 ,781 ,467
Gruplar İçi 462,788 31 14,929

Toplam
486,118 33

*p<,05

Kareler 
Toplami sd

Kareler 
Ortalamasi F p

Gruplar Arasi 68,546 3 22,849 1,642 ,201

Gruplar İçi 417,571 30 13,919

Toplam
486,118 33

*p<,05

Tablo-4 incelendiğinde; öğretmenlerin eğitim düzeyleri F(2,31)=,781, p=,467>,05’e 
göre toplam puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur. Mesleki kıdemleri 
açısından baktığımızda F(3,30)=1,642, p=,201>,05’e göre toplam puan ortalamaları arasında 
anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. Yani öğretmenlerin eğitim düzeylerinde, mesleki 
kıdemlerinde öğrencilerin okulöncesi eğitim alma ve almama durumlarında ilkokul birinci 
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sınıfta gösterdikleri performansı gözlemlemelerinde bir değişikliğe yol açmadığını, eğitim 
düzeyi ve mesleki kıdem öğrenciye karşı olan bakış açısını değiştirmediğini söyleyebiliriz.

Tablo-5.  Öğretmenlerin Okulöncesi Eğitim Alan ve Almayan Öğrencilere 
yönelik sorulara vermiş olduklari 

Yanitlar

Okul öncesi eğitimi alan ve almayan öğrenciler 
arasında;

E K H

12 Kalem tutma becerilerinde anlamlı farklılık vardır. %97 %3 %0
13 Çizgi çalışmalarında anlamlı farklılıklar vardır. %88.2 %11.7 %0
14 Okuma-yazamaya geçiş hızında anlamlı farklılık 

yoktur.
%20.5 %38.2 %41.1

15 Kavram bilgi düzeyleri arasında anlamlı farklılık 
vardır.

%64.7 %32.3 %2.9

Tablo-5 incelendiğinde;  okulöncesi  eğitimi alan ve almayan öğrencilerin kalem 
tutma becerileri ve çizgi çalışmaları arasında olumlu yönde  belirgin bir farklılık bulunduğu 
görülmektedir. Ayrıca okulöncesi eğitimi alan öğrencilerin almayanlara oranla kavram 
bilgi düzeyleri açısından daha ileri düzeyde oldukları ancak, öğretmenlerin okulöncesi 
eğitimi alan ve almayan öğrencilerin okuma yazmaya geçiş hızları arasında çok belirgin 
bir fark bulunmadığı görülmektedir. Okul başarısında ailenin ve toplumun etkisini ele alan 
araştırmalar, okul öncesi ortamdan gerekli okuma-yazma deneyimlerini kazanmış olarak 
okula gelen çocukların, bu deneyime sahip olmayanlara göre okuma-yazma başarılarının 
daha yüksek olduğunu ( Çelenk, 2003: 75)  göstermektedir.

Yüz yüze görüşmelerden elde edilen verilere göre; araştırmaya dahil edilen 
öğretmenlerin tamamına yakını,  “okulöncesi dönemde okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri 
çocuklarda el ve göz koordinasyonunu, kalem tutma, küçük kas, eşleştirme, gruplama, 
sıralama ve problem çözme becerilerini geliştirdiğini ve çocukların dikkat sürelerini 
uzattığını” belirtmişlerdir.

Öğretmenlerin tamamı, “okulöncesi eğitimi gerekli gördüklerini belirtmişler ancak 
okulöncesi kurumlarda verilen eğitimi yeterli bulmadıklarını eklemişlerdir”. Ayrıca 
öğretmenlerin çoğu “okulöncesi dönemde uygulanan okuma-yazmaya hazırlık etkinlikleri 
konusunda yeterli bilgiye sahip olduklarını düşünmektedirler”. 
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Bir grup öğretmen, ilkokul birinci sınıf ilk okuma-yazma çalışmaları kapsamında 
“serbest ve düzenli çizgi çalışmaları yaptırdıkları, okuma ve yazmaya geçişte somutlaştırma 
yönteminden faydalandıkları, ilkokuma- yazma etkinliklerinde drama ve oyunlaştırma 
gibi yöntemleri kullandıkları” yönünde cevaplar vermişlerdir.

Öğretmenlerin tamamına yakını,  “okuma-yazma başarısında okulöncesi eğitiminin 
dışında ailenin tutumu, sosyo-ekonomik durum, kültürel çevre, çocuğun sağlık durumu, 
anne-babanın eğitim durumu, öğretmenin mesleki deneyimi ve sınıfın materyal,  fiziksel 
donanımının da etkili olduğunu” belirtmişlerdir. Dar gelirli sosyo-ekonomik düzeyden 
gelen çocukların kritik okulöncesi yıllarında okuma yazma deneyimleri yetersiz 
olduğundan ilkokul sürecinde iyi okuyucu olamamaktadırlar (Sevinç, 2003:177) şeklinde 
ifade etmektedir. 

Sonuç ve Öneriler

Araştırma sonucunda okulöncesi ortamda zengin okuma-yazma yaşantıları sunulan 
çocukların ilkokulda, okulöncesi eğitim almayan çocuklara oranla okuma-yazma başarıları 
açısından daha başarılı oldukları ortaya çıkmıştır.

Bu araştırma,  okulöncesi eğitimi alan çocukların kavram gelişiminin ve eşleştirme, 
sıralama, gruplama gibi bilişsel becerilerinin,  almayan çocuklara oranla daha ileri 
düzeyde   olduğunu ortaya koymuştur. Ancak öğretmenlerin anket sorularına verdikleri 
cevaplara göre okulöncesi eğitimi alan ve almayan çocukların okuma-yazmaya geçiş 
hızında belirgin bir farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır. Burada da diğer değişkenlerin 
(okulun materyal donanımı, öğretmenin yeterlik düzeyi vb.) etkili olduğu düşünülebilir. 

Ayrıca öğretmenlerin çoğu okulöncesi öğretmenliğinin gerekli olduğunu 
düşünmekle birlikte okulöncesi eğitim kurumlarında verilen eğitimin yeterli olmadığını 
düşünmektedirler.

Okulöncesi ortamda çocuğun kazandığı okuma yazma deneyimlerini konu alan 
araştırmalar, ilk okuma- yazma öğretiminde okula zengin okuma-yazma deneyimiyle 
gelen çocukların,  daha başarılı olduklarını göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında 
araştırma sonucu daha önce bu alanda yapılan araştırmalarla tutarlık gösterir niteliktedir. 
Okulöncesi dönemde gerçekleştirilen okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ilkokul 
sürecinde öğrencilere kazandırılacak okuma yazma becerileri için temel oluşturacaktır. 
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Okulöncesi eğitim ortamında, zengin okuma-yazma deneyimlerinden faydalanarak 
ilkokula gelen çocukların daha başarılı olduklarını ortaya koyan bu araştırmadan yola 
çıkarak şu öneriler geliştirilebilir:

· Okulöncesi ortamda bazı ailelerin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik koşullar 
nedeni ile çocuklarına okuma-yazma deneyimi kazandıramayabileceği gerçeğinden 
yola çıkarak, okulöncesi eğitim kurumlarının yurt genelinde hızla yaygınlaştırılması bir 
zorunluluk olmalıdır.

· Erken çocuklukta okuma-yazma kavramlarının gelişiminde ailenin çocukla 
birlikte yaşanmış deneyimler üzerinde konuşmaları, çocukların anlama, hatırlama, iletme 
ve edindikleri bilgilerle etkili okuma-yazma ortamları sağlaması önem kazanmaktadır.

· Çocuğun okul yaşamına sağlıklı bir başlangıç yapabilmesi için öğretmen, çocuğu 
tanımak ve onunla okula uyumunu kolaylaştırmak amacıyla gözlem, görüşme, anket ve ev 
ziyaretleri vb. tekniklerden yararlanabilir.

· Çocukların kendileri ile ilgili yazılı kayıtları görerek okuma-yazmaya karşı 
olumlu tutum geliştirmeleri ve ilkokulda niteliğin artırılması için, öğretmenlerin izleme-
değerlendirme çalışmalarını yürüterek kayıt altına almaları önerilebilir.
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ÖĞRETMENLERİN AİLE İŞLEVLERİNİN BAZI 
DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

EXAMİNİNG OF TEACHERS’ FAMİLY FUNCTİONS 
ACCORDİNG TO SPECİFİC DEMOGRAPHİC VALUES

Latife Kabakli ÇİMEN1

Özet: Bu araştırma Öğretmenlerin Aile İşlevlerini Bazı Demografik Değişkenler 
Açısından İncelenmek amacıyla tesadüfi yöntem ile belirlenen 181 bayan, 167 erkek 
olmak üzere toplam 348 öğretmen üzerinde yürütülmüştür.

Araştırma da veri toplamak amacıyla kişisel bilgi sorularını içeren bir anket formu 
ve Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ) kullanılmıştır. İki değişken ortalamaları arasındaki 
farkın anlamlılığı için T testi, ikiden fazla farkın anlamlılığı için tek yönlü varyans analizi 
kullanılmıştır.

Araştırma sonunda; öğretmenlerin aile ilişkileri “Gereken İlgiyi Gösterme” ve 
“Davranış Kontrolü” açısından sağlıksız, diğer değişkenlere göre ise sağlıklı olduğu 
görülmektedir.

Öğretmenlerin İletişimleri, Duygusal Tepki Vermeleri cinsiyete göre anlamlı 
farklılıklar gösterirken, Problem Çözme”, İletişim, Duygusal Tepki Verme puanları 
eşin çalışma durumuna göre anlamlı farklılıklar göstermektedir. Öğretmenlerin “Aile 
Değerlendirme Ölçeği Toplam” puanları eşin çalışma durumuna göre anlamlı farklılıklar 
göstermektedir. Duygusal Tepki” alt ölçeği puanları öğretmenlerin çalışma yıllarına göre 
anlamlı farklılıklar göstermektedir. Öğretmenlerin Aile Değerlendirme İletişim Alt Ölçeği 
puanları derse girme saatine göre anlamlı farklılıklar göstermektedir.  Öğretmenlerin 
Duygusal Tepki Verme Becerileri, Gereken İlgiyi Gösterme Alt Ölçeği Puanları hane 
gelirine bağlı olarak anlamlı farklılıklar göstermektedir. Diğer alt ölçeklerden elde edilen 
puanlar ile öğretmenlerin demografik değişkenleri arasında gözlemlenen farklar anlamlı 
bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Aile, Aile İşlevleri

1     İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, latife.cimen@izu.edu.tr
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Abstract: In order to investigate family functions of teachers, according to specific 
demographic values the data of the current research was gathered from randomly chosen 
348 teachers, 181 women and 167 men.  

The research was carried out by personal information survey and “Family Evaluating 
Scale”. In order to analyze the significant differences between averages of two variables 
t-test was used and to analyze more than two ANOVA was used.     

According to the results of the research, although family relationships of teachers 
were found unhealthy due to “Showing Interest” and “Behavior Control” they found 
healthy due to other variables. While teachers’ “Communication”, “Emotional Reactions” 
were significantly differed due to gender, “Communication”, “Problem Solving”, 
“Emotional Reaction” were significantly differed due to spouses’ employment status. In 
addition, there was a significant difference between teachers’ scores on “Family Evaluating 
Scale” and spouses’ employment status. Scores of teachers on the “Emotional Reaction” 
subscale was showed significant differences due to the number of years they teach. Scores 
of teachers on “Communication” subscale was showed significant differences due to 
the number of hours they teach. Additionally, there was a significant difference between 
teachers’ “Emotional Reaction Skills”, “Showing Interest” subscale scores and family 
income.  The differences between the scores that were yielded from other subscales and 
teachers’ demographic variables weren’t found to be significant. 

Keywords: Teacher, Family, Family  Functions
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Giriş 

Aile toplumun en küçük ve en temel öğesini oluşturmakta aynı zamanda toplumun 
sosyo-kültürel hayat kalitesini de etkilemektedir. Ailenin her üyesinin bedensel, ruhsal 
ve sosyal yönden sağlıklı olması toplumun gelişimine olumlu katkılar sağlaması da 
beklenmektedir. Özellikle öğretmenlerin aile yapıları ve bunların işlevsel olması, ülkelerin 
gelecekleri için büyük önem taşımaktadır.

Aile kavram olarak geniş bir yelpazeye sahip olmasından dolayı farklı ifadelerle 
tanımlanmaktadır. Çok çeşitli aile tanımları yapılmış olmakla birlikte, Leslie (1982) 
aileyi, neslin devamının ve bireylerin sosyalleşmesinin sağlandığı sosyal bir kurum olarak 
değerlendirir. Turan, ise aileyi, bireyin yaşamında çok önemli yeri olan,  beslenme, bakım, 
eğitim, kültürel değerleri kazanma, sosyalleşme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan birincil 
evre olarak tanımlamıştır (2009: 118).

Sayın’a göre; Aile biyolojik ilişkiler sonucu insan türünün devamını sağlayan, 
toplumsallaşma sürecinin ilk ortaya çıktığı, karşılıklı ilişkilerin belirli kurallara 
bağlandığı, o güne dek toplumda oluşturulmuş maddi ve manevi zenginlikleri kuşaktan 
kuşağa aktaran, biyolojik, psikolojik, ekonomik, toplumsal, hukuksal vb. yönleri bulunan 
toplumsal bir birimdir. Aile birincil ilişkilerin en yoğun yaşandığı yerdir ve toplumun en 
önemli hücresidir (Sayın, 1990: 2).

Aile, üyeleri arasındaki ilişkiler ve etkileşim yönünden sosyal bir grup, sosyal ve 
ekonomik yönden bir birlik; sosyal yaşamın temel göstergelerinden biri olarak bir örgüt; 
üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması ve yürütülmesinde sistematik kuralları bulunan 
sosyal bir kurum olarak tanımlanabilmektedir (Nirun, 1994).

Aile denildiğinde genellikle anne, baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile 
anlaşılmaktadır. Aileye ilişkin oluşturulan tanımlar, bir aileyi oluşturmak için gerekli ve 
yeterli olan kriterleri belirlemeye çalışmaktadır. Bu doğrultuda Wamboldt ve Reiss (1989), 
ailenin yapısı, işlevi ve aile içi etkileşimlere yönelik farklı tanımlamalar öne sürmüştür. 
Yapısına ilişkin tanımlamalar, aileye kimlerin dahil olduklarını ve hangi bağlarla 
(örneğin, evlilik, kan bağı veya evlat edinme) ailenin birer parçası olduklarını belirlemeye 
çalışmaktadır. Ailenin işlevine yönelik tanımlamalar ise aile tarafından gerçekleştirilmesi 
beklenen gerekli görevlere odaklanmaktadır. İşlevsel tanımlamalar aileyi, bir yetişkin ve 
bir ya da birden fazla kişiden oluşan, aile için sosyalleşme, bakım, gelişim, maddi ve 
duygusal destek sağlama gibi çeşitli görevlerin hayata geçirildiği bir kurum,  etkileşim 
temelli tanımlamalar, aile bireylerini birbirlerine bağlayan iletişim süreçleri ve bu 
iletişimlerin nasıl gerçekleştiği üzerinde odaklanmaktadır (Akt: Sergin ve Flora, 2005).
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Sanay’ın (1990) da belirttiği gibi, aileler içinde bulundukları toplumun gelişmişlik 
düzeylerine göre yapı ve işlevleri bakımından farklılık gösterirler. Ancak genel olarak aile 
işlevleri ele alındığında, aile işlevlerinin fiziksel, biyolojik, duygusal,  ekonomik ve sosyal 
boyutlardaki işlevler olduğu söylenebilir (Akt. İşmen, 2004: 61).

Aileler,  içinde bulundukları toplumların gelişmişlik düzeylerine göre yapı ve 
fonksiyonları bakımından farklılık gösterdiklerinden bütün toplumlar için geçerli 
olabilecek bir fonksiyon sıralaması yapılamaz. Ailenin işlevleri konusunda birçok 
teorisyen görüş bildirmiştir. Ogburgn (1973) ailenin yedi işlevini vurgulamıştır. Bunlar, 
ekonomik ihtiyaçları karşılama, statü sağlama, çocukların eğitimini planlama, din eğitimi 
vermek, boş zaman faaliyetlerini gerçekleştirmek, aile üyelerinin birbirini koruması ve 
karşılıklı sevgi ortamının oluşturulmasıdır. Aile işlevleri, bireylerin ailenin ve toplumun 
devamını sağlamak için, aile üyelerinin çeşitli faaliyetleri yerine getirmesidir 

Dewess, aile işlevlerini sekiz grup altında incelemiştir. Bunlar; çocuğun beslenmesi 
ve sosyalleşmesinde etkili bir çevre oluşturmak, ekonomik gereksinimleri karşılamak, aile 
üyelerine duygusal destek ve güven duygusu sağlamak, aile üyelerine korunaklı bir yaşam 
alanı sağlamak, üyelerin toplumsal hayatta anlamlı ilişkiler kurmasını sağlamak, kültürel 
mirasın devamını sağlamak, neslin devamını sağlamak ve sosyal olarak tanımlanmış bir 
kimlik sağlamaktır (2006: 201-202).

Özel İhtisas Komisyon Raporlarına göre (1994) “Ailenin işlevleri; kolaylaştırıcı, 
arabulucu, uyum sağlayıcı ve birbirlerinden farklı yetenek ve potansiyele sahip üyeler 
için koruyucu bir sistem olarak ifade edildiğinde esas görevleri üyelerinin kapasitelerini 
geliştirmek, çocukların sosyalizasyonunu gerçekleştirmek, üyelerin işlevselliklerini 
sürdürdükleri organizasyonların taleplerini karşılamada yardımcı olmak, ailenin refahı 
için gerekli olan fiziksel ve ruhsal çevreyi oluşturarak üyelerin doyum sağlamasını temin 
etmektir”. 

Toplumda meydana gelen değişimler, kadın ve erkeklerin rollerinde de değişimlere 
yol açmıştır. Söz konusu bu boyutlar açısından bakıldığında, kadınların iş hayatında daha 
fazla yer alması ekonomik boyutta, eğitim düzeyinin artması sosyal yaşama daha fazla 
katılmalarında ve dolayısıyla duygusal boyutta etkilere yol açmaktadır. Bu işlevlerdeki 
değişimler de ailelerin sağlıklı veya sağlıksız olması üzerinde kaçınılmaz olarak etkili 
olmaktadır.

Aile bir sistem olarak ele alındığında sağlıklı ve sağlıksız aile olmak üzere iki ayrı 
sistem olarak incelenmektedir. Ailenin fonksiyonel olması veya olmaması yani sağlıklı 
ve sağlıksız olması,  sosyo-ekonomik özellikleri, toplumdaki hizmet ve olanaklar, aile 
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üyelerinin  genetik özellikleri, kişilikleri ve aile içi ilişkilerin dinamik yapısı ile ilgilidir 
(Tufan, 1983: 23).

Sağlıklı veya normal ailenin tanımını yapmak kolay değildir. Ailenin sağlıklı olup 
olmadığını tespit etmede bazı kriterler dikkate alınmaktadır. Sağlıklı ailenin en önemli 
üç fonksiyonu; üyelerinin fiziksel, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını karşılıyor olmasıdır 
(Barker, 1986). Kişilerin sağlıklı bireyler olmaları yaşadıkları ailenin işlevlerini sağlıklı 
biçimde yerine getirmesi ile mümkündür. Aile işlevleri, aileyi oluşturan bireylerin nasıl 
bir arada bulunduklarını ve onları birbirlerine neyin bağladığını açıklamaktadır. Aileleri 
anlamak veya değerlendirmek için kültürel farklılıkları dikkate almak gereklidir. Bir 
kültürde normal olan bir durum bir başka kültürde normal kabul edilmeyebilir.(Barker, 
1986) Bott’a göre sağlıklı ailenin tanısı ancak kültürel anlamda mükemmelin ne olduğu 
bilerek konulabilir (Akt: Walsh, 1993). Sağlıklı aile, işlevlerini gerektiği gibi yerine 
getiren bir yapıya sahiptir. Sağlıklı bir toplumun da en temel göstergelerinden biridir 
(Gorman-Smith ve diğ, 2000). Epstein ve Bishop (1983) sorunlarını bir araya gelerek 
çözebilen, birbirine duygusal olarak bağlı ve özgürlüklerini önlemeyecek şekilde ilgili, 
herkesin kendisinden beklenen rolü etkili bir biçimde yerine getirebildiği, birbirlerinin 
davranışlarını aşırıya kaçmayacak şekilde kontrol edebilen ve aralarında açık, rahat ve 
dolaysız bir iletişim bulunan aileleri, işlevlerini yerine getirebilen, sağlıklı aileler olarak 
tanımlanmaktadır.    

Sağlıklı işlev gösteren aileler, üyelerin birbirlerine karşı güven duyduğu, 
duygularını, fikirlerini ve tepkilerini ilgi ve empati içeren biçimde ifade edebilen aileler 
olmaktadırlar. Çatışma meydana geldiğinde her ne kadar problem ortaya çıksa da kişiler 
uygun çözüm aramada işbirliği yapar ve ailede suçluluk duyguları yoktur. Proaktif 
davranışlar sergileyen bireylerin, şiddet eğilimli bireylere göre daha sağlıklı ailelerde 
yetiştikleri ortaya çıkmıştır. Sağlıklı ailede çiftler evlilik rollerinde uyum içindedir. Ortak 
amaçlara ve değerlere sahiptir (Gorman-Smith ve diğ, 2004).

Nystul (1993)’ e göre sağlıklı ailenin fonksiyonları şu şekilde sıralanabilir: 
Duyguları anlama ve paylaşma, bireysel farklılıkları kabullenme, ilgi ve sevgi duygularının 
gelişmesi, işbirliği, mizah duygusu, yaşamı sürdürmek ve güvenlik için gerekli ihtiyaçların 
karşılanması, problem çözme becerisi, aile üyelerinin birbirini takdir etmesi, aile üyeleri 
arasındaki sağlıklı iletişim kalıpları, birlikte zaman geçirme,  sorunları çözme becerisi.

İşlevlerini sağlıklı bir beraberlik içinde yerine getiremeyen aileler sağlıksız 
ailelerdir. Bu ailelerde iletişim yetersiz olabilir. Mesajlar dağınık olabilir veya mesajlar 
gerçek anlamlarından farklı algılanabilir. Mesajın sözel içeriği ile ifade edilişi arasında bir 
uyumsuzluk olabilir. Üyeleri birbirleriyle az konuşan ve açık bir iletişim içinde olmayan, 
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üyeleri birbirlerine gerçek bir yakınlık duymayan ve olumsuz duygular besleyen aileler 
sağlıksızdır (Bulut, 1993: 11, Frude, 1991). Beaver’e (1982) göre fonksiyonel olmayan 
ailelerde üyeler karşılıklı iletişime kapalıdırlar. Dolaylı ilişkiler içindedirler. Kesin ve açık 
değillerdir. Genellikle üyelerde benmerkezcilik hakimdir. Bu da önce yalnızlık, sonra da 
buna bağlı olarak ümitsizlik yaratır. Kişiler karşısındakilere onların beklediği şekilde 
davranır. Böylece birbirlerinin gerçek özelliklerini bilemezler. Üyeler duygusal sorunlarını 
birbirlerinden saklamak için büyük güç sarf ederler. Sahte davranışlar oluşur. Kişi gerçek 
ihtiyaçlarını zayıf veya güçlü görünerek saklama yoluna gider. Bu tür ailelerde duygusal 
gelişim risk altındadır.

Ailenin rolleri çok zayıf veya belirsiz olduğu için sağlıksız olabilir. Belirli roller, 
kişilerin üzerine zorla yüklenmiştir ve bunları değiştirmek zordur. Bazı üyeler rollerini 
veya görevleri çok az yerine getirirler ki bu da ailede sorunlara neden olur. Bazı ailelerde 
de, roller arasındaki koordinasyon az olabilir veya üyelerin kendilerinden beklenen 
rollerini yerine getirirken çatışma yaşayabilirler. Eğer aile sisteminde çok az esneklik varsa 
bu ailenin yeniden onarımı için hayati bir rol üstlenebilir. Katı aile sisteminde ise yeniden 
onarım için zorluklar yaşanabilir (Frude, 1991). Aile İşlevselliği ve MC Master Modeli’ 
Problem çözme, İletişim, Roller, Duygusal tepki verebilme, Gereken ilgiyi gösterme,  
Davranış kontrolü ve genel fonksiyonlar’ ile ailelerin sağlıklı ya da sağlıksız oluşunu 
ortaya çıkarmak amacıyla geliştirilmiştir. Aile üyelerinin birbiriyle ilgilenmesi, rollerini 
statülerine uygun bir şekilde gerçekleştirmesi, uygun duygusal tepkiler vermesi, sağlıklı 
iletişim kurması, ortaya çıkan problemlere çözüm üretmesi aile bağlarının güçlenmesine 
ve ailenin fonksiyonel olmasına katkıda bulunacaktır. 

Öğretmenlerin Aile İşlevlerinin Önemi

Bir meslek olarak öğretmenlik, eğitim sektörü ile ilgili olan, sosyal, kültürel, 
ekonomik, bilimsel ve teknolojik boyutlara sahip alanda özel uzmanlık bilgi ve becerisini 
temel alan akademik çalışma ve mesleki formasyonu gerektiren profesyonel statüde bir 
uğraş alanıdır (Hacıoğlu, Alkan, 1997). Devletin, eğitim öğretim ve bununla ilgili yönetim 
görevlerini üzerine alan bir ihtisas mesleğidir (Sönmez, 2006: 221-284). Mesleklerin en 
önemlilerinden biri olan öğretmenlik çocukların ve gençlerin duygusal, sosyal ve eğitsel 
gelişimde önemli bir etkiye sahiptir.

Öğretmenler, toplumların insan yetiştirme işlevini üstlenen eğitim sisteminin 
vazgeçilmez üyesidir. Hangi düzeyde olursa olsun, yapılan eğitimin niteliğini, öğretmenin 
niteliğinden soyutlamak mümkün değildir. Çünkü eğitimin niteliğinin temel belirleyicisi 
öğretmendir. Öğretmenler çevre ve ülke kalkınmasında doğrudan ilişkili bir etkinliğe 
sahiptir. Bir toplumdaki insanların, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde, üretken, verimli, 
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başarılı, uyumlu,  mutlu insanlar olarak yetiştirilmelerinden sorumludur. Aynı zamanda, 
öğretmenlerin öğrencileri ilgi ve yetenekleri yönünde yetiştirerek, zihinsel, bedensel, 
duygusal ve sosyal bakımdan sağlıklı birer vatandaş olarak hayata ve üst öğrenime 
hazırlayıcı bilgi ve becerilere sahip olarak yetiştirmesi toplumumuzun en haklı ve 
gerçekçi beklentisidir (Ada ve Ünal, 1999). Öğretmenlik, alan ve meslek bilgisinin yani 
sıra fedakarlık, hoşgörü, sürekli kendini yenileme, mesleği severek yerine getirme gibi 
özellikleri de gerektiren bir meslektir. 

Öğretmen toplumun her ögesinin etkileşimde bulunduğu kişidir. Bu nedenle 
toplumun öğretmenden beklentisi oldukça fazla ve aynı zamanda karmaşıktır. Bu beklenti 
sadece öğrencileri eğitme yönünde bir beklenti değildir. Toplum öğretmenden bir yandan 
kültürel mirası koruma ve sürdürmesini beklerken, diğer yandan da sosyal ve ekonomik 
değişime yardım etmesini ummaktadır. Birçok ülke öğretmenden bunların her ikisini de 
aynı anda yerine getirmesini beklemektedir.

Öğretmenler toplumların geleceklerinin en önemli kurucularıdır. Öğretmenlerin 
eğittikleri çocuklar ile toplumlar geleceklerine yön vermektedir. Böylesine saygın bir 
göreve ve öneme sahip olan öğretmenlerin ekonomik ve mesleki konular başta olmak 
üzere birçok problemi bulunmaktadır. Günümüzde öğretmenlerden, bireyleri hızla değişen 
teknolojik bir topluma hazırlamaları ve toplumun çeşitli problemleri ile uğraşmaları 
beklenmektedir.

Bir kimsenin sahip olduğu mesleği, çalışma şartları, sunulan imkânlar, meslekle 
ilgili stres unsurları, kişinin yeteneğine, ilgisine ve değerlerine uygun meslek seçmiş olsa 
bile onun aile yaşantısını, mutluluğunu yaşama sevincini etkileyebilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin öğretmen sorunları ile ilgili Meclis Araştırması 
Raporunda öğretmenlerin problemleri altı başlık altında toplanmıştır. Bunlar; 1. 
Öğretmen yetiştirme sistemindeki sorunlar,  2.Öğretmenlerin istihdamındaki sorunlar, 3. 
Öğretmenlerin hizmet içi ve iş başında yetiştirilmesiyle ilgili sorunlar, 4. Öğretmenlerin 
görev yaptıkları eğitim ortamları ile ilgili sorunlar, 5.Öğretmenlerin özlük hakları ile ilgili 
sorunlar, 6.Öğretmenlerin sosyal statüsü ile ilgili sorunlar. Öğretmenler, bu sorunlar ile 
zaman zaman medyada da yer alarak gündeme gelmektedir.  Günümüzde öğretmenler, 
gerek öğrenci ve ailelerinin gerekse yönetici ve toplumun değişik kesimlerinin farklı 
talepleriyle karşılaşmakta ve eğitim-öğretim çalışmalarının hemen her aşamasında bu 
taleplerin baskısını hissetmektedirler (Gündüz, 2006). 

Sosyal bir varlık olan insan duygu, düşünce ve davranışlarıyla bir bütün olarak 
değerlendirilmelidir. Öğretmenlerin işteki başarısında veya başarısızlığında sosyal 
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çevresinin etkisi büyüktür. Bunların en temel ve en etkili olanı ise ailedir. Öğretmen, aile 
ortamındaki olaylardan tamamen sıyrılamaz. İster istemez aile içindeki genel durumu iş 
ortamına yansıyacak ve okuldaki görevini etkileyecektir. Bu nedenle; öğretmen mesleğinde 
elde ettiği doyumun aile ortamındaki olumlu ve olumsuz yaşantılardan etkilenmesi 
muhtemeldir. Öğretmenin verimli olması için aile içi ilişkilerinin sağlıklı,  olması 
beklenmektedir. Öğretmenlerin birçok problemi olduğu kabul edilmesine, öğrencileri ile 
sağlıklı bir iletişim sürecinde olmaları beklenmesine karşılık öğretmenlerin kendi aile içi 
iletişimlerinde ne tür sorunlar yaşadığı veya yaşamadığı bilinmemektedir

Öğretmen denilince akla sınıf, öğrenciler ve eğitim gelmekte sınıf, okul ve eğitim 
sistemi içerisindeki etkinlikleri ile değerlendirilmektedir. Ancak öğretmenlerin karşılıklı 
ilişki içerisinde olduğu meslektaşları, yöneticileri, anne ve babaları, çocukları, akrabaları, 
arkadaşları da bulunur. Öğretmenler toplumun ve toplumu oluşturan en küçük birim olan 
ailenin bir üyesidir. Öğretmenleri daha iyi anlamak ve problemlerini tespit edip, meslek 
hayatlarında daha başarılı olmalarını sağlamak için sosyal hayattaki öğretmeni ve yaşadığı 
aile ortamını iyi tanımak gerekmektedir.

İş ortamındaki şartların yanı sıra bireyin kendi aile yaşantısı da işindeki 
performansıyla yakından ilişkilidir. Öğretmenlerin aile hayatlarında yaşayacakları 
zorlukların ve problemlerin eğitim ortamını, öğrencileri, aileleri ve bütün toplumu 
etkilemesi kaçınılmazdır. Çocukların psikolojik gelişimleri üzerinde oldukça etkili olan 
öğretmenlerin ailelerinin fonksiyonel olması kendi yaşam doyumları ve eğitim sektörünün 
iyi işleyişi açısından oldukça önemlidir. 

SEKAM (2011) Türkiye’de Aile, Yapısal Özellikleri, İşlevleri ve Değişimi 
araştırmasında eşler arasında ilişkiyi etkileyen problemler ekonomik problemler, 
kıskançlık ve evle ilgisizlik olduğu görülmüştür. Bu olumsuz durumlar aileleri ve 
dolayısıyla öğretmenlerin de ailelerini belli oranlarda etkilemektedir. Sorros J. C. 
Öğretmenlerde stres kaynaklarını sıralarken aile ve toplumdaki olumsuz tavırlara da 
yer vermiştir (Akt: Özdemir, 1998: 7). Toplumun diğer bireylerinin ait olduğu gibi 
öğretmenler de bir aile üyesidir ve içinde bulundukları aileler kendilerine çeşitli görev 
ve sorumluluklar yüklemektedir. Sağlıklı bir aile hayatının bireylerin iş yaşantısını da 
etkilemesi beklenmektedir.

Aile konusunda incelemeler yapan araştırmacıların ilgilendikleri konulardan biri de 
iş ve aile hayatlarının birbiriyle dengelenmesidir (Zedeck ve Moiser, 1990). Araştırmalar 
iş ve ailenin birbiriyle ilişkili olduğunu, bir alanda ortaya çıkan duyguların diğerine 
aktarıldığını (mood spillover) göstermektedir. 
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  Ailenin iş üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalarda iş aile ilişkilerinde olduğu 
gibi olumlu ve olumsuz nitelikli aktarımların gerçekleştiği belirlenmiştir (Burke ve 
Greenglass,1987). Ailedeki destekleyici havanın işe olumlu bir şekilde yansıması sonucu 
iş doyumunun arttığı ve evde kazanılan beceri ve tutumların iş yerinde gösterilebildiği; 
buna karşılık ailevi yükümlülüklerin ve sorunların çalışma hayatını kısıtlayıcı rol oynadığı 
enerjiyi sınırladığı, sıkıntı ve dikkat dağınıklığına yol açtığı gösterilmiştir (Burke ve 
Greenglass,1987).

İlgili literatür incelendiğinde evlilik ve evlilik uyumuna ilişkin araştırmalar, 
öğretmenlerle ilgili öğretmenlik mesleği ve eğitim sistemi birçok araştırmalar yapılmış 
olsa da öğretmenlerin aile işlevlerinin değerlendirildiği araştırmaya rastlanmamıştır. 
Ampirik çerçevesi aile değerlendirme ölçeğine dayandırılan bu çalışma ile geleneksel 
olarak gündem bulan öğrenci, veli ve öğretmen ilişkilerinden farklı olarak öğretmenlerin 
aile işlevleri aile içi ilişkileri iletişim ve etkileşim açısından irdelenmeye iletişim 
sorunlarının boyutu tespit edilmeye ve bu bağlamda söz konusu soruların cevapları 
aranmaya çalışılmıştır.

Yöntem

Bu araştırmanın ana amacı; “Öğretmenlerin Aile Değerlendirmelerinin Bazı 
Değişkenler” açısından incelenmesidir.  Dolayısıyla bu araştırmanın ilişkisel tarama 
modelinde bir araştırma olduğunu belirtmek mümkündür.  

Araştirma Grubu

Bu araştırma İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sınırları içinde Anadolu ve Avrupa 
yakasında görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. Araştırmaya alınan öğretmenlerin 
181’i bayan ( % 52), 167’si  (% 48)  erkektir. Öğretmenlerin 156’sı sınıf ( % 45), 192’si ( 
% 55) branş öğretmenidir. Araştırmanın verileri İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde 
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans yapan öğretmenlerden elde edilmiştir. 
Araştırma grubundaki öğretmenlere araştırmanın amacı anlatılmış, araştırmanın verileri, 
araştırmaya gönüllü olarak katılan öğretmenlerin ölçme araçlarını cevaplandırılması ile 
elde edilmiştir. 

Veri Toplama Araçlari 

Araştırmada kullanılan “Aile Değerlendirme Ölçeği” Epstein tarafından geliştirilmiş 
Ölçeğin ülkemize uyarlama çalışması Bulut (1990) tarafından yapılmıştır. Güvenirlik 
çalışması, iç tutarlılık ve puan değişmezliği açısından incelenmiştir. Alt ölçeklerin 
Cronbach-alfa katsayıları .38 ile .86 arasında değişmektedir, ölçeğin toplam bir puanı 
olmadığından, her alt ölçek için test-tekrar test korelasyonu Pearson-Momentler Çarpımı 
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ile hesaplanmıştır. Alt ölçekler için korelasyon katsayıları en düşük .62 ile en yüksek 
.90 arasında verilmiştir, ölçeğin geçerlik çalışması yapı geçerliliği ve uyum geçerliği 
ile sınanmıştır. Yapı geçerliği boşanma sürecinde olan ve olmayan, ruh hastası üyesi 
bulunan ve bulunmayan gruplarla araştırılmıştır. Ölçek, grupları manidar düzeyde ayırt 
etmektedir. Ölçeğin uyum geçerliği Evlilik Yaşam Ölçeği kriter alınıp 25 evli çifte her iki 
ölçek uygulanarak yapılmıştır. Genel Fonksiyonlar alt ölçeği ile hesaplanan korelasyon 
katsayısı .66 dır. Bu bulgular, ölçeğin psikometrik özelliklerinin yeterli düzeyde olduğunu 
göstermektedir (Bulut 1990).

Aile Değerlendirme Ölçeği;  problem çözme, iletişim, roller, duygusal tepki 
verebilme, gereken ilgiyi gösterme, davranış kontrolü ve genel işlevler olmak üzere 7 
alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçek puanları 1.00 (sağlıklı) ile 4.00 (sağlıksız) arasında 
değişmektedir. 2.00’nin üzerindeki puan ortalamaları aile işlevlerinde sağlıksızlık, 
2.00’nin altındaki puan ortalamaları aile işlevlerinde sağlıklılık belirtmektedir (Bulut, 
1990).

 Araştırmada araştırıcı tarafından geliştirilen bilgi toplama formu da kullanılmıştır. 

Verilerin Analizi ve Kullanilan İstatistiksel Teknikler

Bu araştırmada elde edilen tüm veriler, SPSS 16.0 istatistik paket programı 
kullanılarak analiz edilmiştir. Öğretmenlerin Aile Değerlendirme Alt Ölçekleri ile ilişkili 
olarak iki ortalama arasındaki farkın anlamlılığını test etmek için “İlişkisiz T Testi”,  
ikiden fazla ortalama puanları arasındaki farkın anlamlılığı için de “Tek Yönlü Varyans 
Analizi (ANOVA)” tekniği kullanılmıştır.

Bulgular

Bu bölümde, araştırmada kullanılan istatistiksel analizler sonucunda elde edilen 
bulgulara yer verilmiştir.

Tablo 1. Örneklem Grubundaki Öğretmenlerin Aile Değerlendirmeleri 

Alt Ölçekler Ortalama 
Roller 1.87
Problem çözme 1.73
İletişim 1.64
Duygusal Tepki Verme 1.53
Gereken İlgiyi Gösterme 2.19
Davranış Kontrolü 2.03
Genel İşlev 1.51
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Aile Değerlendirme Ölçeği Sonuçlarına göre (Bulut, 1990) 2.0’nin üzerindeki puan 
ortalamalarının aile işlevlerinde sağlıksızlığa doğru bir gidişin göstergesi olduğunu ifade 
etmiştir. Bu duruma göre sadece “Gereken İlgiyi Gösterme” ve “Davranış Kontrolü” 
açısından araştırmaya alınan öğretmenlerin aile ilişkili sağlıksız, diğer değişkenlere göre 
ise sağlıklıdır.   Öğretmenlerin Aile Değerlendirme Ölçeği ve Alt Testleri puanlarının 
cinsiyete göre anlamlı farklılıklar gösterip göstermediğine dönük T testi sonuçlarına 
Tablo-2’de yer verilmiştir. 

Tablo -2: Aile Değerlendirme Ölçeği ve Alt Testi Puanlarinin Cinsiyete Göre T 
Testi Sonuçlari

Değişkenler Cinsiyet N X̅±S sd t p
İletişim Kadın 181 13,19 ± 4,17 346 2.32 .070**

Erkek 167 15,52 ± 8,81
Duygusal tepki 

Verme
Kadın 181 8,39 ± 2,82 346 4.98 .000*
Erkek 167 10,05 ± 3,36

          *p<.01    **p<.05

Tablo-2’de görüldüğü gibi öğretmenlerin “Aile Değerlendirme İletişim Alt Ölçeği” 
puanları cinsiyete göre anlamlı farklılıklar göstermemektedir [t(346)=2.32, p>.05]. 

Öğretmenlerin “Aile Değerlendirme Duygusal Tepki Verme Alt Ölçeği” puanları 
cinsiyete göre anlamlı farklılıklar göstermektedir [t(346)=4.98, p<.01]. Erkek öğretmenlerin 
duygusal tepki verme alt ölçeği puanları (x̅=10.05) kadın öğretmenlere göre (x̅=8.39) 
daha yüksektir. Diğer bir ifade ile kadın öğretmenler erkek öğretmenlere göre olumlu ve 
olumsuz duygu ve düşüncelerini diğer aile üyelerine daha rahat aktarmaktadırlar. 

Diğer alt ölçeklerden elde edilen puanlar ile cinsiyet arasında anlamlı farklılıklar 
bulunamamıştır, bunun en temel nedeninin ölçeklerden elde edilen puanlar arasındaki ranj 
daralmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Öğretmenlerin Aile Değerlendirme Ölçeği puanlarının eşin çalışıp çalışmamasına 
göre anlamlı farklılıklar gösterip göstermediğine ilişkin t testi sonuçlarına Tablo-3’te yer 
verilmiştir. 
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Tablo -3: Aile Değerlendirme Ölçeği ve Alt Testi Puanlarinin Eşin Çalişma 
Durumuna Göre T Testi Sonuçlari

Değişkenler Çalişma 
Durumu N X̅±S sd t p

Problem 
Çözme

Çalışıyor 258 10,04±3,34

346 2.27
.024**

Çalışmıyor 90 11,90±7,77

İletişim
Çalışıyor 258 14,51±7,53

346 2.54 .044**
Çalışmıyor 90 15,80±4,07

Duygusal 
tepki verme

Çalışıyor 258 8,86±3,15
346 3.50 .001*

Çalışmıyor 90 10,21±3,14

Toplam Çalışıyor 258 104,65±21,26
346 2.10 .031**

Çalışmıyor 90 110,01±19,64

*p<.01    **p<.05

Tablo-3’de görüldüğü gibi öğretmenlerin “Aile Değerlendirme Problem Çözme 
Alt Ölçeği” puanları eşin çalışma durumuna göre anlamlı farklılıklar göstermektedir 
[t(346)=2.27, p<.05]. Eşi çalışmayan öğretmenlerin problem çözme alt ölçeği puanları 
(x̅=11.90) eşi çalışan öğretmenlere göre (x̅=10.04) daha yüksektir. Diğer bir ifade ile eşi 
çalışan öğretmenler ailenin etkili bir şekilde işlevlerini yerine getirebileceği düzeyde 
maddi ve manevi sorunlarını çözebilme becerisi açısından kendilerini daha başarılı 
görmektedirler. 

Öğretmenlerin “Aile Değerlendirme İletişim Alt Ölçeği” puanları eşin çalışma 
durumuna göre anlamlı farklılıklar göstermektedir [t(346)=2.54, p<.05]. Eşi çalışmayan 
öğretmenlerin iletişim alt ölçeği puanları (x̅=15.80) eşi çalışan öğretmenlere göre 
(x̅=14.51) daha yüksektir. Diğer bir ifade ile eşi çalışan öğretmenler eşi çalışmayan 
öğretmenlere göre aile üyeleri ile daha çok bilgi alışverişlerinde bulunmakta ve söylemek 
istediklerini doğrudan ifade etmektedirler.

Öğretmenlerin “Aile Değerlendirme Duygusal Tepki Verme Alt Ölçeği” puanları 
eşin çalışma durumuna göre anlamlı farklılıklar göstermektedir [t(346)=3.50, p<.01]. Eşi 
çalışmayan öğretmenlerin duygusal tepki verme alt ölçeği puanları (x̅=10.21) eşi çalışan 
öğretmenlere göre (x̅=8.86) daha yüksektir. Diğer bir ifade ile eşi çalışan öğretmenlerin 
eşi çalışmayan öğretmenlere göre aile üyelerine her türlü uyaran karşısında en uygun 
tepkiyi verdiklerini söylemek mümkündür. 
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Öğretmenlerin “Aile Değerlendirme Ölçeği Toplam” puanları eşin çalışma 
durumuna göre anlamlı farklılıklar göstermektedir [t(346)=2.10, p<.05]. Eşi çalışmayan 
öğretmenlerin toplam ölçek puanları (x̅=110.01) eşi çalışan öğretmenlere göre (x̅=104.65) 
daha yüksektir. Diğer bir ifade ile eşi çalışan öğretmenlerin eşi çalışmayan öğretmenlere 
göre aile değerlendirmeleri daha olumludur. Diğer alt test puanları ile öğretmen eşlerinin 
çalışma durumuna göre gözlemlenen gruplar arasındaki farklılıklar ranj daralması 
nedeniyle anlamlı bulunmamıştır.

Tablo-4: Öğretmenlerin Çalişma Süreleri, Derslere Girme Saati ve Hane 
Gelirlerine Göre Anova Sonuçlari 

	  

Tablo-4: Öğretmenlerin Çalışma Süreleri, Derslere Girme Saati ve Hane 

Gelirlerine Göre Anova Sonuçları   

A
lt 

Ö
lç

ek
le

r  

Değişkenler 

 

N 

 

X ̅ ± S  

 

Varyansın 
kaynağı 

 

Kareler 
toplamı 

 

sd 

 

Kareler 

Ortalaması 

 

f 

 

p 

D
uy

gu
sa

l t
ep

ki
 

K
aç

 y
ıll

ık
 ö
ğr

et
m

en
 

1-5 
47 8,57±2,99 Gruplararası 88,08 

3 

 

29,361 

 

 

 

2,91 

 

 

.035** 6-10 
81 8,54±2,94 Gruplar içi  3482,47 

 

345 
10,094 

11-20 169 9,51±3,38 

Toplam  3570,55 

 

348 

 

20  + 52 9,78±2,97 

İl
et

iş
im

 

D
er

se
 G

ir
m

e 
sa

at
i 

1-15 37 14,89±3,93 Gruplararası 870,151 

 

4 

 

217,538 

 

 

 

4.88 

 

 

.001* 

16-20 14 22,07±27,15 

21-25 70 14,57±4,01 Gruplar içi 

15322,210 344 

44,541 

26-30 167 14,96±4,38 

30 + 61 13,57±3,80 Toplam 16192,361 348  

D
uy

gu
sa

l t
ep

ki
 

H
an

e 
G

el
ir

i 
(T

L
) 

2000-3000 111 10,00±3,32 Gruplararası 110,420 2 55,210 

5,52 ,004* 3001-4000 178 8,91±3,15 Gruplar içi 3460,136 346 10,000 

4000 üstü  60 8,58±2,86 Toplam 3570,556 348  

G
er

ek
en

 il
gi

 

H
an

e 
G

el
ir

i 
(T

L
) 

2000-3000 111 15,90±2,75 Gruplararası 50,959 2 25,479 

3,59 ,029** 3001-4000 178 15,05±2,71 Gruplar içi 2453,271 346 7,090 

4000 üstü  60 15,23±2,30 Toplam 2504,229 348  

*p<.01    **p<.05 
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Analiz sonuçlarına göre “Duygusal Tepki” alt ölçeği puanları öğretmenlerin çalışma 
yıllarına göre anlamlı farklılıklar göstermektedir[f(3-345)=2.91, p<.05]. Öğretmenlerin 
çalışma süreleri arttıkça duygusal tepki verme alt ölçeklerinden elde edilen puanlar 
yükselmektedir. Bununla birlikte gruplar arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığı 
Scheffe testi ile test edilmiş, ancak gruplar arasında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir.

Öğretmenlerin Aile Değerlendirme İletişim Alt Ölçeği puanları derse girme 
saatine göre anlamlı farklılıklar göstermektedir[f(4-344)=4.88, p<.01]. Buna göre 
öğretmenlerin aile içi iletişim kurma becerileri en yüksek 16-20 saat derse girenlerde 
gözlemlenirken(x̅=22.07) en düşük iletişim becerisi 30 saat ve üstünde derse giren 
öğretmenlerde gözlenmiştir. Gruplar arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığı Scheffe 
testi ile test edilmiş, ancak gruplar arasında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir.

Öğretmenlerin Duygusal Tepki Verme Becerileri Alt Ölçeği Puanları hane gelirine 
bağlı olarak anlamlı farklılıklar göstermektedir[f(2-346)=5.52, p<.01]. Elde edilen 
bulgulara göre hane geliri arttıkça öğretmenlerin duygusal tepki verme düzeyleri de 
düşmektedir. Gruplar arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığı Scheffe testi ile test 
edilmiş, elde edilen bulgulara göre 2000-3000 TL hane geliri olan öğretmenlerin Duygusal 
Tepki Verme Alt Ölçeği puanları, 3001-4000 ile 4000 ve üstü hane geliri olanlardan 
anlamlı bir şekilde yüksektir. Diğer bir ifade ile gelir düzeyi yüksek olan (4000TL ve üstü) 
aileler daha rahat bir şekilde duygu ve düşüncelerini diğer aile üyelerine aktarmaktadırlar.

 Öğretmenlerin Gereken İlgiyi Gösterme Alt Ölçeği Puanları hane gelirine bağlı 
olarak anlamlı farklılıklar göstermektedir [f(2-346)=3.59, p<.05]. Elde edilen bulgulara 
göre hane geliri 2000-3000 TL olan öğretmenlerin gereken ilgiyi gösterme düzeyleri 
de yüksektir. Gruplar arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığı Scheffe testi ile test 
edilmiş, elde edilen bulgulara göre sadece 2000-3000 TL hane geliri olan öğretmenlerin 
gereken ilgiyi gösterme alt ölçeği puanları 3001-4000 TL hane geliri olan öğretmenlerden 
anlamlı bir şekilde yüksektir. 3001-4000 geliri olan aileler diğer gelir düzeyindeki ailelere 
göre daha çok birbirlerine ilgi göstermektedirler. 
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Tablo-5: Öğretmenlerin Aile Bireylerinin Gereken İlgiyi Göstermeye Dönük 
Anova Sonuçlari  

Değişkenler N X̅ ± S Varyansin 
kaynaği

Kareler 
toplami

sd Kareler
Ortalamasi

f

p

Anne 

Baba

Büyükbaba

Büyükanne

Diğer 

23

3

3

17

14

16.24±1.91

18.00±5.00

17.66±3.78

14.47±1.73

15.07±2.64

Gruplar 
arası

Gruplariçi

Toplam

68.25

299.049

367.33

4

55

59

17.071

5.43

3.14 .021**

**p<.05

Analiz sonuçlarına göre “Gereken İlgiyi Gösterme” alt ölçeği puanları 
öğretmenlerin evlerinde başka aile bireylerinin olup olmamasına göre anlamlı farklılıklar 
göstermektedir[f(4-55)=3.14, p<.05].  Buna göre evde aile üyeleri dışında büyükannenin 
bulunması aile üyeleri arasındaki ilgi göstermeye dönük eğilimler artırmaktadır

Diğer alt ölçeklerden elde edilen puanlar ile öğretmenlerin demografik değişkenleri 
arasında gözlemlenen farklar anlamlı bulunmamıştır.

Sonuç Tartişma Ve Öneriler

Bu araştırmada, öğretmenlerin aile işlevleri; ‘gereken ilgiyi gösterme, davranış 
kontrolü, problem çözme, iletişim, roller, duygusal tepki verebilme ve genel fonksiyonlar’la 
bazı değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yapılan analizler sonucunda; araştırmaya alınan öğretmenlerin aile işlevleri 
‘problem çözme, iletişim, roller, duygusal tepki verebilme ve genel fonksiyonları’ 
yönünden sağlıklı, ‘Gereken İlgiyi Gösterme’ ve ‘Davranış Kontrolü’ açısından sağlıksız 
olduğu görülmüştür.  

Yagbasan ve İmik, (2006) çalışmalarında öğretmenlerin büyük çoğunluğunun 
sorunların paylaşıldığı bilinçli bir aile yapısına sahip olduğu, aile fertleriyle iletişim 
kurarken duygularından ziyade düşünceleriyle hareket ettiklerini tespit etmiştir. 
Öğretmenler iş hayatlarında da meslektaşları ve öğrencilerle genel itibariyle uyumludur. 
Öğretmenlerin büyük çoğunluğu, aile içi ilişkilerde hayat arkadaşları olan eşleri ile 
sorunlarını paylaştıkları belirlenmiştir. İnci (2008) Eğitimcilerin aile içi fonksiyonları 
diğer gruplardan daha iyi olduğunu belirlemiştir. 
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Gök (2013) evli kadın ve erkeklerin eşlerinin eğitim durumu ile aile işlevleri 
arasındaki ilişkiye bakıldığında, eşin eğitim düzeyinin yüksek olmasının duygusal 
tepki verebilme, gereken ilgiyi gösterme, davranış kontrolü ve genel fonksiyonlara 
olumlu yansıdığı görülmektedir. Nazlı (1997) Karı-kocanın öğrenim düzeyi yükseldikçe 
aile fonksiyonlarının daha sağlıklı olduğunu, karı-kocanın mesleklerine göre aile 
fonksiyonlarının değiştiğini, çalışmayan (ev hanım) kadınların ailelerinin, çalışan 
kadınlara göre fonksiyonları daha sağlıksız yerine getirdiklerini bulmuştur. Bulut (1993) 
öğrenim düzeyi düşük olanların aile işlevlerini sağlıksız algıladıklarını buna karşılık 
öğrenim düzeyi yüksek olanların daha hoşgörülü olduklarını ve aile işlevlerini daha 
sağlıklı algıladıklarını ifade etmektedir.

 Kamu kurumlarında çalışan kocaların aile fonksiyonları diğer meslek grubunda 
çalışan kocaların ailelerinden daha sağlıklı yerine getirdiğini, öğrenim düzeyinin 
yüksekliği ve iş hayatına katılmanın ailenin sağlıklı oluşu üzerine olumlu etkileri olduğunu 
belirlemiştir. Gök (2013) Kamuda çalışanların aile işlevleri serbest alanda çalışanlara 
göre; özel alanda çalışanların da serbest alanda çalışanlara göre sağlıklılık eğilimlerinin 
daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılabilmektedir.  Çalışma sonuçları bulgularımızı 
desteklemektedir.

Öğretmenlerin öğretim seviyeleri yüksektir, iş ve sağlık güvenceleri bulunmaktadır. 
Derse giriş-çıkış saatlerinin düzenli olmasının öğretmenlere daha fazla bağımsızlık duygusu 
verdiği öğrencilere ve dolayısıyla toplumun ve ülkenin gelişmesine katkıda bulunmanın 
psikolojik olarak kendilerini iyi hissettirdiği kabul edildiğinde, aile hayatlarının düzenin 
aile işlevlerine olumlu yansıyabileceği sonucuna ulaşılabilir

Araştırmaya alınan öğretmenlerimizin aile işlevleri ‘Gereken İlgiyi Gösterme’ 
boyutunda sağlıksız bulunmuştur.  Ailenin gereken ilgiyi gösterme fonksiyonunun sağlıklı 
olması demek “ilgisizlik” ve “aşırı ilgili” olmadan, normal seviyede gerektiği zaman 
gerekli ilginin gösterilmesi olarak değerlendirilmesi anlamına gelmektedir. Gereken ilgiyi 
gösterme işlevi, bireylerin kişilik bütünlüğünü koruyan ve onları birbirine “bağlı” kılan 
bir nitelikte olmalıdır.

 İlgisizlik, aile bireylerini aile içerisinde yalnızlaştırırken, aşırı ilgi gösterilmesi 
de bireyleri birbirine “bağımlı” yapmaktadır. Ailelerin gereken ilgiyi gösterme işlevleri 
sağlıksızlaştıkça annelerin çocuklarına gösterdikleri sıcaklık ve sevgi de azalmaktadır. 
Bu tür ailelerde yeterli destek göremeyen bireylerin yaşadığı sorunlarla başa çıkmakta 
zorlandığı, yaşam olaylarında karşılaştığı problem davranışlardan kendini koruyamadığı 
ya da akran ilişkilerindeki davranış problemi gösteren gruplara yönelebildiği söylenebilir.
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Gök (2013 ) çalışmasında evli kadın ve erkeklerin en çok sağlıksızlık eğilimi 
gösterdikleri durumların, gereken ilgiyi gösterme ve davranış kontrolü olduğunu 
belirlemiştir. Bulgular bizim bulgularımızı desteklemektedir. Gereken ilgi işlevinde 
sağlıksızlık gösteren ailelerde eşler arası ilişkilerde yaşanan problemlerle birlikte çocuklar 
ve ergenlerde de problemler ortaya çıkabilmektedir. Alan çalışmaları incelendiğinde 
gereken ilgiyi gösterme işlevi sağlıksız olan ailelerde ergenlerin şiddet göstermesi (Avcı, 
2006), antisosyal ve saldırgan davranışlar için büyük bir risk oluşturması (Doğan (2001), 
ergenlerde davranış sorunları (Savi, 2008), okulda zorba ve kurban olma (Cenkseven-
Önder ve Yurtal, 2008), kuraldışı davranışlar Bulut ( 2010), depresyon düzeyinin artması, 
çocukların içselleştirilmiş ve dışsallaştırılmış davranış problemlerini arttırdığı Otlu 
(2008), ifade edilmektedir. Çocuklar, ebeveynlerinden şefkat alamadığı için acı çekmekte 
ve kendilerini güvende hissetmemektedirler Garbarino (1999). Psikolojik problemler ve 
akran ilişkilerinde sorun yaşamaya yatkınlık Alacahan, (2010) olduğu belirlenmiştir.

Kalyencioğlu ve Kutlu (2010) Ergenlerin Aile İşlevi Algılarına Göre Uyum 
Düzeyleri çalışmasında öğrenciler “Gereken İlgiyi Gösterme” alt boyutu dışında aile 
işlevlerini sağlıklılık yönünde algılamaktadırlar. Palabıyık ve ark. (1993)’ intihar girişimi 
olanların problem çözme ve iletişim aile işlevi boyutlarını normal ergenlerden daha 
kötü değerlendirdikleri ortaya konulmuştur (Balcı 1999; Palabıyıkoğlu ve ark. 1993). 
Büküşoğlu, Aysan ve Erermiş (2001)’in okul fobisi olan çocukların davranışsal özellikleri, 
annelerinin ruhsal belirti düzeyleri ve aile fonksiyonlarıyla ilgili çalışmasında; ailelerin 
yaklaşık yarısında gereken ilgiyi gösterme alanında problem olduğunu söylemektedir.

Çalışmamızda öğretmen ailelerinin davranış kontrolü boyutunda sağlıksızlık 
gösterdiği belirlenmiştir. İçmeli, Ataoğlu, Canan ve Özçetin (2008)’in annenin çalıştığı 
ailelerde davranış kontrolü boyutunda sağlıksızlık belirlemişlerdir. Aydın (2002)’ın 
çalışmasında annelerin büyük çoğunluğunun çalışma hayatına dahil olması ailedeki 
ebeveynlerin rollerinin değişmesine neden olabilmektedir. Büküşoğlu ve ark. (2001)’nın 
aile fonksiyonlarıyla ilgili yaptığı  çalışmada ailelerin üçte ikisinde davranış kontrolü 
alanında sorun saptanmıştır.  Alan çalışmaları incelendiğinde davranış kontrolü sağlıksız 
olan ailelerde; Avcı, (2006), Gorman-Smith ve ark, (1996),  ergenlerde şiddet davranışı 
gösterme, Bahçıvan ve Gençöz, (2005) ergenlerde saldırgan davranışlar, Otlu, (2008), 
depresyon düzeyleri arasındaki ilişki,  Bulut, (1993) ergenlerde psikolojik sorunlar, 
(Çiftçi, 1991: 19), çocuğun gelişimine yardımcı olmak yerine gelişmeyi önleyen bir 
etki yaptığı, Savi (2008), ergenlerin daha çok davranış sorunları algıladıklarını, Özek 
(2011) davranış kontrolünün artmasının toplam problemin artmasına sebep olduğunu 
belirlemiştir. Sonuçlar bulgularımızı desteklemektedir.
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Davranış Kontrolü, ailenin üyelerinin davranışlarına standart koyma ve disiplin 
sağlama biçimidir. Disiplin sorunu olan bir ailede roller karışabilir. Annelerin çalışma 
hayatına girmesi günlük iş stresleriyle birlikte, ev işleri bu işlevde sağlıksızlık 
yaşanmasına neden olabilir. Annelerin ailede üstlendiği ve yerine getirmesi beklenen 
rollerini etkileyebilir.

Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin Duygusal Tepki Verme puanları cinsiyete 
göre anlamlı farklılıklar gösterirken, diğer alt ölçeklerden elde edilen puanlar ile cinsiyet 
arasında anlamlı farklılıklar bulunamamıştır. Kadın öğretmenler erkek öğretmenlere göre 
olumlu ve olumsuz duygu ve düşüncelerini diğer aile üyelerine daha rahat aktarmaktadır. 
Cinsiyet ile duygu arasındaki ilişkiler incelendiğinde yaygın olan inanç kadınların daha 
duygusal olduğu, duygularını daha sık ifade ettikleri yönündedir Lennon ve Eisenberg 
(1990).

Alan çalışmaları incelendiğinde Duygusal Tepki Verme ile cinsiyet arasında 
ilişkilerle ilgili olarak: Kadınların erkeklere oranla daha empatik oldukları ve buna 
paralel olarak da daha çok duygusal tepki gösterdikleri (Ergin ve ark, (1999); Lennon ve 
Eisenberg (1990), Yıldız (1997),  erkeklerin kadınlara göre Duygusal tepki verebilme, 
Gereken ilgiyi gösterme ve genel işlevler fonksiyonlarında daha sağlıksız oldukları diğer 
bir ifade ile düşük fonksiyonlara sahip olduğunu belirlemiştir.

 Gürüz ve Eğinli’ye göre, (2011) kişilerarası iletişim sürecinde kadınların ve 
erkeklerin duygularını hem sözsüz hem de sözlü iletişimde ortaya koyma biçimleri 
birbirinden oldukça farklıdır. Erkeklerin duygularını ifade edemedikleri ve bununda 
duyguların farkında olmamasına dayandığı ileri sürülmektedir. Yapılan araştırmalar 
sonucunda erkeklerin kadınlara göre daha duygusal oldukları bulunmuştur. Sadece 
kadınlar erkeklerden daha fazla ve daha açık bir biçimde duygularını dile getirmektedirler. 
Diğer bir araştırmada ise psikolog, öğretmen gibi mesleklerde görev yapan erkeklerin 
sözel olmayan ipuçlarına duyarlılıkları ve duygularını tanımlamalarının oldukça yüksek 
olduğu görülmüştür. Kadınların ve erkeklerin öfkeyi değerlendirmelerine ilişkin yapılan 
bir araştırmada erkeklerin öfkelendiklerinde öfkenin kaynağını çevresinde aramakta ve 
öfkesini dışa vurarak ifade etmektedir. Kadınlar ise öfkeyi önce kendilerinde aramakta, 
öfkelerini içe yöneltip daha sonra farklı tepkileri (konuşmak, alışveriş yapmak vb.) ile 
öfkelerini geçirmek istemektedirler (Morris, 2002: 443-444).

Duyguların ifade edilememesi özellikle de kadın/erkek arasındaki ilişkilerde 
sorunların ortaya çıkmasında çok önemli rol oynadığı söylenebilir.  Duygusal öğrenme 
sürecine bağlı olarak kadın ve erkeklerde çok farklı beceriler gelişir. Kadınlar sözlü, sözsüz 
duygusal işaretleri okumada, hislerini ifade etmede ve iletmede ustalaşırken, erkekler 
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incinebilirlik, suçluluk, korku ve acıyla ilgili duygularını en aza indirmekte beceri sahibi 
olurlar (Brody ve Hall 1993).   Kadınlar için evlilikte en önemli faktör “iyi iletişim”dir. 
“İyi iletişim” ise bir şeyler, özellikle de ilişkinin kendisi hakkında konuşabilmek demektir. 
Erkekler ise konuşmaktan çok birlikte bir şeyler yapmaktan daha çok zevk almaktadırlar 
(Davis ve Oathout 1987)

Sağlıklı duygusal tepki verebilmek kişinin sevgi, şefkat, mutluluk gibi olumlu 
duygularının yanısıra kızgınlık, üzüntü, umutsuzluk gibi duygularını da yapıcı olarak 
ortaya koyabilmesini gerektirmektedir (Bulut, 1990). Aile içerisinde bireylerin birbirlerine 
gösterdikleri duygusal tepkilerin başında sevgi, saygı, sevinç, üzüntü gibi tepkiler 
gelmektedir. Bu tepkiler üyelerin karşılaştıkları durumlarda hissettikleri duygulara diğer 
üyelerin ortak olmaları veya karşıtlık göstermeleri şeklinde cereyan eder. 

Öğretmenlerin “Aile Değerlendirme Problem Çözme Alt Ölçeği” puanları eşin 
çalışma durumuna göre anlamlı farklılıklar göstermektedir. Eşi çalışan öğretmenler ailenin 
etkili bir şekilde işlevlerini yerine getirebileceği düzeyde maddi ve manevi sorunlarını 
çözebilme becerisi açısından kendilerini daha başarılı görmektedirler. 

Bulut (1993) çalışan kadınların bulunduğu ailelerde problem çözme işlevinin daha 
sağlıklı olarak yerine getirildiğini tespit etmiştir. Çalışan kadının evde söz sahibi olması ve 
kararlara katılımının sorunların daha işlevsel bir biçimde çözülmesine ortam hazırladığı 
söylenebilir.

Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin “Aile Değerlendirme İletişim Alt Ölçeği” 
puanları eşin çalışma durumuna göre anlamlı farklılıklar göstermektedir. Eşi çalışan 
öğretmenler eşi çalışmayan öğretmenlere göre aile üyeleri ile daha çok bilgi alışverişlerinde 
bulunmakta ve söylemek istediklerini doğrudan ifade etmektedir.

Bulut’a göre; (1993) kamu kesiminde çalışan erkeklerin bulunduğu ailelerde 
iletişimin daha sağlıklı olarak yerine getirildiği söylenebilir. Çalışma saatlerinin ve gelirin 
düzenli olması aile üyelerinin birbiri ile daha iyi iletişim kurmasına etki edebilmektedir.

İnci (2008) Çalışan kadınlar, ev hanımları ile kıyaslandığında problem çözme, 
iletişim, roller, duygusal tepki verme, ilgi gösterme, genel işlevler ve toplam puanlar 
arasında çalışan kadınların ailelerinin daha işlevsel olduğunu belirlemiştir.

Özek (2011) Aile değerlendirme alanlarından iletişim ve genel işlevler boyutlarında 
çalışan evli annelerin boşanmış annelere oranla önemli düzeyde daha sağlıklı işlevlere 
sahip oldukları tespit edilmiştir. Satir (2001) ailenin iletişim kurma biçiminin, aile 
üyelerinin özdeğerini yansıttığını iddia etmiştir. İşlevsel olmayan iletişim (direkt olmayan, 
açık olmayan, tamamlanmamış, açıklığa kavuşmamış, saptırılmış)  işlevsel olmayan aile 
sistemini tanımlar.
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Aile içi ilişkiler aile yaşamının anlaşılmasında etkili olup aile işlevlerinin sağlıklı 
veya sağlıksız olmasının göstergesi sayılmaktadır. İletişim,  karşılıklı sevgi - saygı ve 
işbirliği, aile işlevlerinin yerine getirilmesinde önemlidir  (Bulut, 1993: 10).

Öğretmenlerin Duygusal Tepki Verme puanları ve toplam puanları eşin çalışma 
durumuna göre anlamlı farklılıklar göstermektedir. Eşi çalışan öğretmenlerin eşi 
çalışmayan öğretmenlere göre aile üyelerine her türlü uyaran karşısında en uygun tepkiyi 
verdiklerini söylemek mümkündür.

Yıldız (1997) eşleri çalışmayanların Aile Değerlendirme Ölçeği toplamı, iletişim, 
duygusal tepki verebilme, gereken ilgiyi gösterme ve genel fonksiyonları eşleri çalışan 
deneklere göre sağlıksızlık gösterdiğini tespit etmiştir. SEKAM’ın yaptığı Türkiye’de 
Aile, Ailenin Yapısal Özellikleri, İşlevleri ve Değişimi (2011) araştırmasında kadının 
ücretli çalışması genel olarak olumlu karşılanırken cinsiyete göre yapılan değerlendirmede 
özellikle kadınların erkeklere nazaran kadının çalışarak eve gelir getirmesini olumlu 
buldukları görülmektedir (SEKAM, 2011: 97-98). Bulut (1993)’a göre de çalışanlar aile 
işlevlerini daha sağlıklı olarak algılamaktadır. Çalışan kadınların bulunduğu ailelerde 
problem çözme işlevinin daha sağlıklı olarak yerine getirilmektedir.

  Işık (2006), çalışmayan annelerin çalışan annelere göre aile işlevleri açısından 
daha sağlıksız bir yapı gösterdiklerini tespit etmiştir. Yeşilyaprak (2007), çalışan annelerin 
eğitim düzeyinin, çalışmayanlara göre daha yüksek ve kendini geliştirme çabası ve 
bilinçlenme düzeyinin daha yeterli olduğunu ifade etmiştir.

Eşin eğitim durumu arttıkça ve çalışma hayatında yer aldıkça duygusal tepki 
verebilme ve genel fonksiyonlar boyutunda ailenin sağlıklılık eğiliminin arttığı 
görülmektedir. Ayrıca eşlerin eğitim seviyelerinin yüksek ve birbirine denk olduğu 
ailelerde, eşlerin sorunlarını açık bir şekilde konuşarak çözmeye çalıştıkları ve bir konuya 
körü körüne inanmak yerine konu üzerinde eleştirel düşünebildikleri söylenebilir. Bu 
çerçeveden bakıldığında eşin eğitim durumunun yüksek olmasının aile işlevlerine olumlu 
yansıyacağı düşünülebilir.

Araştırma bulgularına göre “Duygusal Tepki” alt ölçeği puanları öğretmenlerin 
çalışma yıllarına göre anlamlı farklılıklar göstermektedir. Öğretmenlerin çalışma süreleri 
arttıkça duygusal tepki verme alt ölçeklerinden elde edilen puanlar yükselmektedir. 
Çalışma süresi 6-10 yıl arası olanların duygusal tepkileri daha yüksek olduğu görülmüştür.

Öztürk’e (2008) göre;  İş-aile çatışmasını en çok 11-15 yıl arasında çalışan öğretmenler 
yaşamaktadır. Çatışmanın en az olduğu 16 yıl ve üzeri öğretmen grubu için bakıma muhtaç 
küçük çocuklarının olmayışı yorumu yapılabilir. Connoly ve Sanders (1986) duygusal 
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tükenmede cinsiyet ve çalışma yılının etkili olduğunu göstermiştir. Duygusal yönden 
erkekler ve uzun süre çalışan öğretmenler daha çok tükenme bildirmişlerdir. Lisede görev 
yapan öğretmenlerin daha fazla duyarsızlaştıkları görülmüştür.

Öğretmenlerin Aile Değerlendirme İletişim Alt Ölçeği puanları derse girme saatine 
göre anlamlı farklılıklar göstermektedir. Buna göre öğretmenlerin aile içi iletişim kurma 
becerileri en yüksek 16-20 saat derse girenlerde gözlemlenirken en düşük iletişim becerisi 
30 saat ve üstünde derse giren öğretmenlerde gözlenmiştir. Çalışanların ev ve iş yaşantısı 
arasındaki dengeyi sağlamada çalışma saatlerinin süresi önemli bir faktördür. Aile içi 
iletişimin sağlıklılığı, aile üyeleri arasındaki sözlü iletişimin açıklığı ve doğrudanlığıdır. 
Sağlıksız iletişim ise aile üyeleri arasındaki sözlü iletişimin kapalılığı, kişilerin söylemek 
istediklerini dolaylı yollardan ifade etmeleridir (Özuğurlu, 1990; akt. Aydın, 1998). 
sağlıklı iletişimin, aile etkileşiminin temel göstergesi, mutlu ve anlamlı evlilik ilişkisinin 
can damarı olduğu ileri sürülmektedir (Segrin ve Flora, 2005).

Galambos, Sears, Almeida ve Kolaric (1995), annelerin çok iş yükünün içinde 
olması, ergen çocuklarına karşı daha az sıcaklık göstermelerine neden olmaktadır. 
Anneler daha az sıcak ve kabullenici olduklarında, ergenler, daha fazla problemli davranış 
göstermektedirler. Çalışma saatleri uzun ya da düzensiz programlı çalışan annelerin aile 
yükümlülükleri için daha az zaman ve enerjileri kalmaktadır..

Almeida, Wethington ve Chandler (1999), annelerin tam zamanlı işlerde çalışmasının 
ebeveyn-çocuk ilişkisini olumsuz etkileyen bir faktör olduğunu ifade etmiştir. Tam zamanlı 
işlerde çalışmayan anneler, daha az süre çalıştıkları için, kendilerinin, çocuklarının ve 
kocalarının duygu durumlarıyla baş etmek için daha fazla enerji bulmaktadırlar. Bogen 
ve Joshi (2001) ve Han (2005) annenin düzensiz çalışma saatleri ile çocuklarda artan 
davranış problemleri ve düşen sınav başarısı ilişkisini bulmuşlardır.

Öztürk,  (2008); 30-34 saat arasında derse giren evli bayan öğretmenlerin iş-aile 
çatışmasını daha fazla yaşadığını tespit etmiştir.  Çalışma saatlerinin fazla olması, kişinin 
her iki yaşam alanına da yeterli zaman ayıramamasına ve yeterli çabayı gösterememesine 
sebep olabilmektedir. Evli bireylerin aile içi iletişimlerinin etkililiği arttıkça evlilik uyumu 
da artmaktadır. Elliott (1982), Amao- Kehinde (1999), Gordon ve diğ. (1999), Malkoç 
(2001), Shollenberger (2001), (Akar, 2005), Erbek ve diğ. (2005), Sardoğan ve Karahan 
(2005), Ebenuwa-Okoh (2008) ve Şener ve Terzioğlu’nun (2008) araştırma bulgularıyla 
tutarlı sonuçlara sahip olduğu görülmektedir. 

Kadının birden fazla rolünün olduğu kabul edildiğinde hem toplum açısından, 
hem de kadın açısından bu yeni rollere uyum sağlama durumu ortaya çıkmaktadır. 
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Kadın dışarıda çalışsa bile ilk sorumluluğu çocukları ve ailesidir. Kadın çalışma hayatı 
ile aile arasındaki dengeyi sağlamada kendisi ile baş başa kalmaktadır. Kadın dışarıda 
işini, mesleğini sürdürürken evinde de evinin hanımı, en önemlisi çocuklarının anasıdır. 
Çalışan kadınlar evlerinde çocukları ile yeterince baş başa kalamamakta ve en önemlisi e 
çocuklarını bakımı için uygun çözüm yolları bulamamaktadır.

Şener ve Terzioğlu (2002) yaptıkları araştırmada, eşler arasında duygu ve 
düşüncelerin paylaşımının artması ile gerek kadın, gerek ise erkeklerin evlilik uyum 
puanlarının anlamlı bir şekilde arttığını saptamıştır. Navran (1967: 173–184) yaptığı 
araştırmada, mutlu çiftlerin evliliklerinde sıkıntı ve sorun yaşayan çiftlere nazaran daha 
fazla konuştuklarını,  birbirlerini ve sorunlarını daha iyi anladıklarını ve kelimelerin 
ardındaki duyguları daha iyi sezdiklerini saptamıştır. Mutlu ve uyumlu bir evlilik her 
şeyden önce sağlıklı ve yeterli bir iletişim ve eşlerin bundan sağladıkları doyum ile 
gerçekleşir. Evliliğin kalitesi ve uyumunun arttırılması konusundaki önemli noktalardan 
biri, eşlerden her ikisini de hoşnut eden iletişim türleri üzerinde eşlerin anlaşabilmeleridir 
(Akt: Şener ve Terzioğlu, 2002: 133).

Öğretmenlerin Duygusal Tepki Verme Becerileri Alt Ölçeği Puanları hane gelirine 
bağlı olarak anlamlı farklılıklar göstermektedir. Gelir düzeyi yüksek olan (4000 TL ve üstü) 
aileler daha rahat bir şekilde duygu ve düşüncelerini diğer aile üyelerine aktarmaktadırlar.

Ailenin sosyoekonomik seviyesinin yükselmesi;  Çataloğlu’na göre; (2011)  problem 
çözme, Mete (2005)  duygusal tepki verebilme, roller genel işlevler Çakıcı, (2006), alt 
sosyoekonomik düzeydeki ailelerin ‘problem çözme’ ve ‘gereken ilgiyi gösterme’ boyutları 
açısından; üst sosyoekonomik düzeydeki ailelerin ise ‘iletişim’, ‘roller’, ‘duygusal tepki 
verebilme’, ‘davranış kontrolü’ ve ‘genel fonksiyonlar’ açısından daha sağlıksız işlevler 
gösterdikleri belirlenmiştir.  

Gök (2013)’e göre; bireylerin aylık toplam gelirleri yükseldikçe iletişim, duygusal 
tepki verebilme, gereken ilgiyi gösterme, davranış kontrolü ve genel fonksiyonlar 
açısından daha fazla sağlıklılık eğilimi gösterdikleri görülmektedir.

Nazlı (1997) Ekonomik düzeye göre Problem Çözme, Roller, Davranış Kontrolü 
fonksiyonlarının değişmediği; İletişim, Duygusal Tepki Verme, Gereken İlgiyi Gösterme 
ve Genel Fonksiyonların ekonomik düzeye göre değiştiği ve ekonomik düzey yükseldikçe 
bu fonksiyonların daha sağlıklı yerine getirildiği belirlemiştir. İnci (2008)’ye göre; 
gelir düzeyi arttıkça, roller, duygusal tepki verme, ilgi, davranış kontrolü ve genel işlev 
faktörleri ile toplam puan iyileşmektedir.
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Düşük gelir düzeyi, ailenin geçim şartlarını zorlaştırmakta aile içi şiddeti arttırmakta 
ve hoşgörüyü azaltmaktadır. Daha sıkı bir ortam çocukların baskı-disiplinle yetiştirilmesine 
neden olmaktadır.(Ogbu, 1981)  Sertelin (2003)’e göre Ailenin ortalama aylık geliri 
arttıkça koruyucu annelik, ev kadınlığını reddetme ve baskı disiplin davranışlarında 
azalma görülmektedir. Ailenin ortalama aylık geliri, iletişim, duygusal tepki verebilme, 
roller, gereken ilgiyi gösterme, davranış kontrolü ve genel işlevler boyutlarının sağlıksız 
yönde artması arasında ile negatif ilişki sergilemektedir. Ailenin geliri azaldıkça karı-koca 
arasındaki geçimsizlik artmaktadır.  Holden (1997) ve Berns (1993), babanın iş kaybı ile 
annenin dayak yemesi ve çocuğun istismar edilmesi arasında bir ilişki bulmuştur. Ayrıca 
düşük sosyoekonomik düzeyden gelen ailelerin, orta ve üst sosyoekonomik düzeydeki 
ailelere göre daha fazla kontrol,  otorite gösterdiklerini belirlemişlerdir. (akt. Sertelin, 
2003: 30-52). Ekonomik durumunu alt düzey olarak değerlendiren babaların, ekonomik 
durumunu orta ve üst düzey olarak değerlendiren babalara göre, aile işlevleri açısından 
daha sağlıksız bir görünüm sergilemeleri, ilgili diğer araştırmalar ile de paralellik 
göstermektedir. Ekonomik durum aile işlevlerini doğrudan etkileyen faktörlerden 
biridir. Ailenin ekonomik işlevlerini yerine getirirken başarılı veya başarısız olması aile 
işlevlerinin sağlıklı veya sağlıksız olmasını etkilemektedir.

  Araştırma bulgularına göre “Gereken İlgiyi Gösterme” puanları öğretmenlerin 
evlerinde başka aile bireylerinin olup olmamasına göre anlamlı farklılıklar göstermektedir. 
Buna göre evde aile üyeleri dışında büyükannenin (babaanne-anneanne) bulunması aile 
üyeleri arasındaki ilgi göstermeye dönük eğilimler arttırmaktadır.

Öğretmen aileleri genel olarak  ‘Gereken İlgiyi Gösterme’ açısından sağlıksız 
olduğu tespit edilmesine karşılık evde aile üyeleri dışında büyükannenin bulunması aile 
üyeleri arasındaki gereken ilgiyi göstermeye yönelik eğilimleri artırdığı görülmüştür. 

TNSA 2008’te yapılan araştırmada çocuk bakımı genellikle akrabalar tarafından 
sağlanmaktadır. Anneleri çalışan 6 yaşından küçük çocukların dörtte birine babaanneler, 
yüzde 11’ine anneanneler ve yüzde 7’sine ise eşler de dahil olmak üzere diğer akrabalar 
bakmaktadır. Bu durum bir taraftan çocuk bakımında aile içi dayanışmayı yansıtırken; 
diğer taraftan da Türk toplumundaki ataerkil yapıyı vurgulamaktadır (TNS, 2008: 194). 
Her iki eşin de çalıştığı öğretmen ailelerinde çocuklara büyükannelerin bakmasının 
İstanbul gibi metropolde aileye maddi ve manevi katkı sağladığı ve dolayısıyla gereken 
ilgiyi gösterme işlevine katkıda bulunduğu söylenebilir.  

Ailelerin işlevleri toplumlara, kültürlere ve içinde bulunduğu şartlara göre değişiklik 
gösterebilir. Sağlıklı ailelerin bazı sağlıksız işlevler gösterebileceği, buna karşılık sağlıksız 
ailelerin de bazı işlevlerini mükemmel şekilde yerine getirebileceği de ifade edilmektedir. 
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Öneriler

Eğitim öğretim hizmetlerinde kalitenin artması için sistemin temel direği olan 
öğretmenlerin haftalık ders saatlerinin azaltılması aileleriyle daha fazla iletişim kurma 
imkânlarının oluşturulması, hane gelirlerinin yükselmesi,   öğretmenlerin aile işlevlerinin 
bütünüyle sağlıklı olabilmesi için gereken desteğin sağlanması önerilir.
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OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİK LİDERLİK 
ROLLERİNİNİN YORDANMASINDA OKUL İKLİMİNİN 

ETKİLERİ

THE EFFECTS OF SCHOOL CLIMATE ON PREDICTING 
THE PRINCIPALS’ TECHNOLOGICAL LEADERSHIP ROLES

M. Yüksel ERDOĞDU1   Fatma UMURKAN2

Özet

Bu araştırmanın temel amacı; “Okul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik 
Rollerinin Yordanmasında Okul İkliminin Etkilerini” ortaya koymaktır. Bu nedenle bu 
araştırma betimsel ilişkisel modelde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evreni İstanbul 
Küçükçekmece İlçesinde bulunan tüm okullardır. Araştırmanın verileri random olarak 
seçilen 10 okuldan araştırmaya gönüllü olarak katılan 375 öğretmenden elde edilmiştir. 
Araştırmada “Teknolojik Liderlik Rolleri Ölçeği” ile “Okul İklimi Betimleme Ölçeği” 
kullanılmıştır. Verilerin analizinde Çoklu Regresyon Analizi, T testi ve Tek Yönlü Varyans 
Analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre okul iklimi ve alt ölçeklerinin teknolojik 
liderlik rolleri üzerindeki önem sırası; yakından kontrol, destekleme, mesleki dayanışma, 
samimiyet ve ilgisiz davranışlardır. Özel okullarda çalışan ve bilgi teknolojileri konusunda 
daha önceden eğitim almayan öğretmenler okul idarecilerini teknolojik liderlik açısından 
daha başarılı algılamaktadırlar. Ayrıca okuldaki öğretmen sayısı arttıkça ve genel olarak 
okul yöneticinin yaş düzeyi azaldıkça okul yöneticileri teknolojik liderlik açısından daha 
başarılı algılanmaktadırlar. Sonuç olarak, okul ikliminin sağlıklı olması öğretmenlerin, okul 
idarecilerinin teknolojik liderlik özelliğine dönük algılarını olumlu yönde etkilemektedir.

 Anahtar Kelimeler: Liderlik, teknolojik liderlik, okul iklimi
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Abstract: The main objective of this study is to present “The Effects of School 
Climate on Predicting the Principals’ Technological Leadership Roles”. Therefore, this 
study has been practiced in descriptive correlational survey design. The population of this 
study is all schools in Küçükçekmece, İstanbul. The data to the study has been gathered 
from 10 schools chosen randomly and from 375 teachers who took part in it willingly. 
“Technological Leadership Roles Scale” and “Descriptive School Climate Scale” have 
been used in the study. Multiple Regression Analysis, T-test and One-Way Analysis of 
Variance have been used in data analysis. According to the data obtained, the order of 
importance of school climate and its sub-scales on technological leadership roles is as 
follows: close control, support, professional solidarity, sincerity and off-task behaviors. 
The teachers who worked at private schools and did not get education on information 
technologies before perceive their principals as more successful in terms of technological 
leadership. Moreover, principals are regarded as more successful in terms of technological 
leadership as the number of teachers in a school increases and as the principals get younger. 
As a result, a healthy school climate affects teachers’ perception of their principals’ 
technological leadership positively. 

Keywords: Leadership, technological leadership, school climate.
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Giriş

Liderlik kavramına birçok bilim insan farklı tanımlar getirmiştir. Liderlikle ilgili 
olarak yapılan tanımlamalar, liderliğin farklı yönlerini ele almıştır. Liderlik, bazen bir kişilik 
özelliği, bazen belli bir makamın niteliği, bazen de bir davranış türü olarak kullanılmıştır 
(Can, 1991). Erçetin (2000), Liderlik alanında 5000’den fazla çalışma ve 350’den fazla 
tanım olduğunu belirtmektedir. Liderlikle ilgili yapılan tanımlarda genellikle liderlik ile 
lider arasında kesin bir ayrım yapılmamıştır. Oysaki lider bir bireyi simgelerken, liderlik 
bir davranış olarak ortaya çıkmaktadır (Aydın, 1994). “Liderlik en geniş tanımıyla; 
bir grubun üyelerinin içsel ve dışsal olayların yorumunu, amaç seçimini, aktivitelerin 
düzenlenmesinin, bireysel motivasyon ve yeteneklerini, güç ilişkilerini ve ortak yönlerini 
etkileyen sosyal bir süreçtir” (Hoy ve Miskel, 2010). “Liderlik, ortak bir amaca doğru 
grubun davranışlarını yönlendirmek için bireyin yapmış olduğu davranışların tümüdür” 
(Zel, 2006). “Bir hedefin başarılması için başka bireylerin davranışlarının yönetilmesine 
liderlik denir” (Torlak, 2008). 

Yukarıda verilen liderlik tanımlarının birçok ortak yanları olduğu görülmektedir. 
Başaran (1998), liderlik tanımlarında ortak olan dört öğeyi şöyle sıralamaktadır:

1. Amaç: İnsanların bir küme oluşturabilmeleri için ortaklaşa ulaşacakları hedeflerin, 
giderecekleri gereksinimlerin olması gerekir. Sorunsallık, kümenin oluşmasının ilk 
koşuludur.

2. Lider: Her kümenin bir lideri vardır. Bu lider, kişilik özellikleri ile öteki üyeleri 
etkileyebilir.

3. İzleyenler: Kümenin üyeleri, liderin kendine yaptığı etkiyi benimsediklerinde 
liderin izleyeni olurlar.

4. Ortam: Liderlik, ancak elverişli ortamda oluşur. Ortamı, izleyenlerin yeterliği, 
küme içindeki koşullar, amaçların ulaşılabilirliği, izleyenlerin güdülenmesi, gönüllülüğü 
gibi değişkenler oluşturur.

Liderliğin iyi anlaşılabilmesi için öncelikle liderin güç kaynakları iyi analiz 
edilmelidir. Liderin beş farklı güç kaynağı vardır. Bunlar yasal güç (yetkiye dayalı güç), 
ödül gücü (ödüllerden yararlanarak astların yeteneklerini değerlendirmeyle ilgili güç), 
zorlayıcı güç (liderin astlarını kontrol etme ve cezalandırma gücü), uzmanlık gücü (liderin 
eğitim ve deneyim durumuna bağlı güç), karizmatik güç (liderin izleyenler açısından 
çekiciliğini ve saygınlığını ifade eden güç) olarak sıralanır (Çelik,2003). 
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Şişman’a  (2004) göre de tarihsel süreç içinde yapılan liderlik tanımlarında ortak 
olan noktalar şunlardır; 

Kişilik özelliklere bağlı olarak sahip olunan güç,

Karar verme ve verilen kararları uygulayabilme gücü,

Gruba yön verme ve grup içinde eşgüdüm sağlama,

Ortak amaçlar doğrultusunda grubu etkileme,

Grupla birey arasında gerçekleşen etkileşim süreci,

Mevcut amaç, yapı, prosedür ve kuralları değiştirebilme yeteneği.

Stogdill (1974), ise liderlik tanımlarını on başlık altında toplamıştır. Bunlar;

Grup süreçlerinin odak noktası olarak, liderlik

Kişilik ve etkileri olarak, liderlik

Uyma ve izlemeye ikna etme sanatı olarak, liderlik

Etkinin kullanılması olarak, liderlik

Eylem ve davranış olarak, liderlik

İnancı biçimlendirme olarak, liderlik

Amaçları başarmanın bir aracı olarak, liderlik

Etkileşimin etkisi olarak, liderlik

Farklılaşan bir rol olarak, liderlik

Başlatıcılık olarak, liderlik (Akt. Erçetin, 2000, s:7)

Yukarıda verilen açıklama ve tanımlara istinaden, liderler; problem çözebilen, 
yapısal düşünebilen, üst düzey düşünme becerilerine sahip üretici, yaratıcı ve pratik 
zekaya sahip olduklarını söylemek mümkündür. 
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Yukarıdaki açıklamalarda görüldüğü gibi liderliğin birçok farklı tanımı ile lider ve 
liderlik kavramına farklı bakış açıları söz konusudur.  Bu araştırmada liderliğin teknolojik 
boyutu dikkate alınmış ve bu bağlamda araştırma teknolojik liderlik üzerine yapılmıştır. 

Teknoloji liderliği, liderliğin okullarda eğitim teknolojilerinin kullanımına ve 
yaygınlaştırılmasına yönelmesiyle ortaya çıkar. Eğitim ve öğretimi daha işlevsel ve etkin 
bir hale getirmek, daha iyi çıktılar sağlamak, toplumun gereksinimlerini karşılayabilmek 
adına eğitim yöneticileri teknoloji liderliği rollerini iyi bir şekilde gerçekleştirmelidirler 
(Marulcu, 2010). Teknolojik Liderlik, teknolojiye özgü dikkat gerektiren, öğretmenlerin 
sınıflarında teknoloji kullanımına yardım etmek için teknolojinin öğretim uygulama ve 
stratejilerini nasıl geliştirilebileceği anlayışını kapsayan stratejilerin ve tekniklerin bir 
kombinasyonudur. Bu nedenle, Teknolojik Liderlik, öğrenme ortamı ve öğretmenlik 
mesleğinde teknoloji bilgilerinin etkin kullanımı kolaylaştırmak için yeni bilgiler, 
politikalar ve stratejiler gerektirir. Ne yazık ki, okul yöneticileri yeni liderlik rollerini 
ve sorumluluklarını gerekli profesyonel gelişim olmadan üstlenmektedir(Valdez,2004). 
Eğitimde teknolojik liderlik, teknolojinin planlanması, entegrasyonu, gerekli alt yapının 
sağlanması, eğitim bileşenlerinin mesleki gelişimi, destek hizmetlerinin sağlanması 
başlıklarını kapsayan bütünlüklü bir süreçtir (Anderson ve ark.(2001).

Anderson ve Dextor (2005)’e göre teknoloji liderliği şu unsurlardan oluşmaktadır 
(Akt. Marulcu, 2010, s.22):

-Teknoloji komitesi: Teknoloji komitesinin varlığı teknoloji vizyonu geliştirme ve 
liderlik fonksiyonunu yönetim ve öğretim personeli arasında dağıtma mekanizmasıdır.

-Okul teknoloji bütçesi: Okulun teknolojik harcamalara ilişkin bir bütçesi olup 
olmadığını simgeler.

-Çevre desteği: Okul yöneticisinin düşüncesine göre, kendi bölgesinin teknoloji 
harcamalarına, diğer bölgelere göre daha fazla destek verip vermediğini simgeler.

-Müdür e-maili: Öğretmenler, yöneticiler, öğrenciler ve veliler arasında mail 
yoluyla kurulan iletişimi kapsar.

-Teknoloji için müdür günleri: Müdür günleri müdürün 5 gün veya daha fazla 
zamanını teknoloji planlama, bakım ve yönetimi ile geçirdiğini vurgular.

-Personel gelişim politikası: Okulun teknoloji ile ilgili düzenli personel geliştirme 
politikasının olmasını simgeler.
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Bağışlar: Okulun ya da bölgenin son 3 yılda bütçenin % 5’inin bilgisayarla ilgili 
masraflara harcandığı deneysel bir programın olup olmaması durumudur.

-Entelektüel mülk hakları: Entelektüel mülk politikası; okulun mülk sahiplik 
haklarına saygı gösterip göstermediğini simgeler.

-Diğer politikalar: Başarılı okullarda bulunan politikalardan bazıları şunlardır; 
yetişkin sitelerinin yasaklanması, periyodik öğretmen teknoloji eğitimi, yetkisiz 
girişlere karşı sistem güvenliği, erişimde fırsat eşitliği, okulca satın alınmayan yazılımın 
yüklenmemesi, okul bilgisayarlarında oyun, öğrencinin bilgisayarla ilgili yeterlilik 
gereksinimi vb.

  Araştırmada okul yöneticilerinin teknolojik liderlik özelliklerinin okul iklimine 
göre farklılaşıp farklılaşmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda araştırmanın 
diğer önemli değişkeni okul iklimidir.

Okul iklimi, okuldaki tüm insanların, kendi günlük çalışma çevreleri olan okulun 
çalışma ortamı hakkında paylaştıkları algılarına işaret eden bir terimdir. Bireylerin 
görev yaptıkları örgütlerini algılama biçimleri, onların örgütteki davranış biçimlerini ve 
performanslarını etkileyen önemli bir etkendir (Çalık ve Kurt, 2010).  Norton’a göre okul 
iklimi okulun bulunduğu durumun ve olması gereken durumun belirlenmesinde önemli bir 
rol oynar. İklim problem çözme, güven, karşılıklı saygı, tutumlar ve yeni fikirleri temsil 
eder (Norton, 1984). Okul iklimi, Brookover (1978) tarafından şöyle tanımlanmıştır: 
‘Bir okulun akademik değerleri, inançları ve beklentileridir’. Araştırmacıların ortak 
fikirde oldukları noktalar vardır. Birincisi, “okul iklimi” diye bir şey vardır. İkincisi, 
okullar arasındaki iklim farklılığına sebep olan nedenleri ölçmek zordur. Üçüncüsü okul 
iklimi öğrenciyi sadece bilişsel yönden etkilemez, iklim bir öğrenciyi sosyal, duygusal, 
tutumsal yönden de etkiler. Dördüncü ve son nokta da, okul iklimini anlamak, öğrencinin 
davranışlarına sebep olan faktörleri de anlamak demektir (akt. Roberts ve Heroman, 1993). 

Basit bir ifadeyle okulun örgütsel iklimi, üyelerin davranışlarını etkileyen ve 
bir okulu diğerinden ayırt eden iç özellikler bütünüdür. Okul iklimi bir bakıma okulun 
bireysel kişiliğidir (Bucak, 2002). Okul iklimi oluşturmada okul müdürü ve müdür 
yardımcıların, öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin ve diğer personellerin birlikte rolleri 
önemlidir (Taymaz, 2009). Olumsuz bir okul ikliminde, yöneticiler ve okulun diğer 
unsurları arasındaki iletişim zayıftır; açık olamayan kurallar ve ödül sistemi vardır; 
hatalı davranışlar karşısında nasıl davranılacağına dair bir politika yoktur; öğrenciler, 
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eğitimcilerin kendilerine değer vermediğini ve saygı duymadığını düşünür; öğrenci 
başarılarına dair düşük bir beklenti vardır; öğrenme süreçlerine karşı öğrencilerin 
motivasyonu azdır; öğretmen ve öğrencilerin moralleri düşüktür; okul güvenliğine zarar 
veren düzensiz sınıf ortamları vardır (Hernandez ve Seem, 2004). Howard ve diğ. (1987), 
sağlıklı ve olumlu bir okul ikliminin saygı, güven, fırsatların değerlendirilmesi, bağlılık, 
önemseme, yüksek moral ve okulda yenileşme faktörlerinden oluştuğunu saptamışlardır.

Halpin ve Croft tarafından yapılan araştırmaların sonucunda sekiz adet örgütsel iklim 
boyutu elde edilmiştir. Bu örgütsel iklim boyutlarının dördü öğretmen grubunun davranış 
özellikleriyle, diğer dördü ise lider olarak yöneticinin davranış özellikleriyle ilgilidir. Bu 
sekiz alt boyut Peker(1993) tarafından öğretmen grubunun davranış özellikleri çözülme, 
engelleme, moral, samimiyet, yönetici davranış özellikleri yüksekten bakma, uzak durma, 
yakından kontrol, kendini işe verme anlayış gösterme şeklinde sıralanmaktadır (Akt. 
Akar, 2006).

Yukarıdaki açıklamalara istinaden bu araştırmanın temel problemi okul iklimi ve 
alt değişkenlerinin okul yöneticilerinin teknolojik liderlik özelliklerini yordama gücünü 
ortaya koymaktır. Bu bağlamda araştırmanın diğer alt amaçları aşağıda verilmiştir. 

1.Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik rollerini, örgüt iklimi alt ölçeklerinden 
mesleki dayanışma, samimi, ilgisiz, destekleme ve yakından kontrol alt ölçekleri anlamlı 
bir şekilde yordamakta mıdır?

2. Okul yöneticilerini teknolojik liderlik düzeyi; öğretmenlerin cinsiyeti, yöneticinin 
cinsiyeti, öğretmenlerin bağlı bulunduğu kurum, öğretmenlerin bilgi teknolojileri 
konusunda eğitim alıp almalarına göre gruplar arasında anlamlı farklılıklar bulunmakta 
mııdır?

3. Okul yöneticilerini teknolojik liderlik düzeyi; öğretmenlerin kıdem, öğretmenlerin 
yaşı, yöneticinin yaşı, okuldaki öğretmen sayısı, öğretmenlerin okuldaki çalışma sürelerine 
göre gruplar arasında anlamlı farklılıklar bulunmakta mıdır?

Yöntem

Bu araştırmanın temel amacı; “Okul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Rollerinin 
Yordanmasında Örgüt İkliminin Etkilerini”  ortaya koymaktır. Bu amaçla bu araştırma 
ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir.
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Evren ve Örneklem

Araştırmanın evreni İstanbul Küçükçekmece Belediyesi sınırları içindeki tüm 
ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarıdır. Araştırmada verileri seçkisiz olarak belirlenen 
on okulda çalışan 375 öğretmenden elde edilmiştir. Öğretmenlere öncelikle araştırmanın 
amacı açıklanmış ve araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen öğretmenler araştırmaya 
alınmıştır. Öğretmenlerin cinsiyet ile branş dağılımlarına Tablo 1’de yer verilmiştir. 

Tablo 1. Öğretmenlerin Branş Durumlarinin Cinsiyete Göre Dağilimi 

Cinsiyet

Branş

Toplam Sinif Öğretmeni Branş Öğretmeni

Kadın 

Erkek

35

24

210

106

247

128

Toplam 59 316 375
 

Tablo 1’de görüldüğü gibi öğretmenlerin 59’u (%16),  sınıf öğretmeni, 316’sı 
(%84).  branş öğretmenidir. Örnekleme alınan öğretmenlerin 247’si (%66), kadın, 128’i 
(% 34) erkektir. 

Veri Toplama  Araçlari 

Araştırmada kullanılan Teknoloji Liderliği Ölçeği Sincar (2009) tarafından 
geliştirilmiştir. “Ölçek dört boyuttan oluşmaktadır; bu boyutlar insan merkezlilik, vizyon, 
iletişim ve işbirliği ve destektir. Ölçeğin güvenirlik ve faktör analizi Sincar tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin tamamının güvenirliğine ilişkin olarak hesaplanan iç tutarlılık 
katsayısı; ,97’dir.Ölçekteki ifadelere verilen yanıtlar 1’den 5’e doğru sayısal değerler 
verilerek puanlanmıştır. Ölçeğin puan aralığının hesaplanmasında “5–1=4” “4/5=, 80” 
katsayısı esas alınmıştır (Sincar,2009).

Yalçınkaya(2000), Örgüt İklimi Betimleme Ölçeği(OCDQ-RE)’nin, Halpin 
ve Croft tarafından geliştirilen OCDQ-Form IV’ ün, Hoy ve Clover (1986) tarafından 
yenilenmesi sonucunda oluşturulduğunu belirtmektedir. OCDQ-IV halen kullanılmasına 
rağmen, dikkat edilmesi gereken bir takım zayıf yönlerinin olduğu şeklinde önemli 
eleştiriler almış ve bu eleştiriler sonucunda Hoy ve Clover tarafından yenilenmiştir. 
OCDQ-RE’nin geliştirilmesinde, OCDQ’nun orjinal maddeleri değerlendirilmiştir. 
Faktör analizi sonucunda, faktör yükü düşük, 25 madde çıkarılıp sonra, yeni maddeler 
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geliştirilmiştir. Sonra da, madde sayısını azaltmak, maddeleri düzenlemek ve yeni 
OCDQ-RE’ nin yapı faktörünü tanımlamak için, bir pilot çalışması yapılmıştır. Analiz 
birimi olarak okul alındığı için, bireysel veriler, her madde için, üç aşama faktör analizi 
yapılmıştır. Bu analizler sonucu, yenilenmiş 41 madde kalmıştır. Bu yolla geliştirilen 
OCDQ-RE ile toplanan verilerle, faktör analizi yöntemiyle seçilen 41 sorudan 6 boyut 
elde edilmiştir. Bu alt boyutların üçü ( destekleme, yakından kontrol, engelleme), lider 
olarak yönetici davranış özelliklerini, diğer üçü ( mesleki dayanışma, samimi, ilgisiz) 
ise, grup olarak, öğretmenlerin davranış özelliklerini açıklamaktadır.  Ölçeğin güvenirlik 
ve faktör analizi Yalçınkaya(2000) ve Taşdemirci (2009) tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Ölçeğin tamamının güvenirliğine ilişkin olarak hesaplanan iç tutarlılık katsayısı .85’tir 
(Akt. Taşdemirci, 2009).

Ayrıca öğretmenlerin demografik özellikleri ortaya koymak amacıyla araştırıcı 
tarafından bir anket geliştirilmiştir. 

Verilerin Analizinde Kullanilan İstatistiksel Teknikleri

Örgüt İklimi alt ölçek puanlarının (Mesleki Dayanışma Samimi, İlgisiz, Destekleme, 
Yakından Kontrol) birlikte okul yöneticilerinin teknolojik liderliğini anlamlı bir şekilde 
tahmin edip etmediğini ortaya koymak amacıyla çoklu regresyon analizi, iki ortalama 
arasındaki farkın anlamlılığı için t testi, ikiden fazla ortalama arasındaki farkın anlamlılığı 
içinde tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. 

Bulgular

Örnekleme alınan öğretmenlerin kıdemlerinin yüzdelik değerlerine Tablo 2’de yer 
verilmiştir.

Tablo 2. Öğretmenlerin Meslekteki Kidem Yillarina İlişkin Bulgular

Öğretmenlerin Kıdem Yılı N %
1-5 yil 

6-10 yil 

11-15 yil

16 ve üstü yil

103

84

86

101

28

22

23

27
Toplam 378 100
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Tablo 2’de görüldüğü gibi araştırmaya alınan 378 öğretmenden 103’ü (%28) 1-5 
yıl, 101’i (%27) 16 ve üstü, 86’sı (% 23) 11-15 yıl, 84’ü (%22) 6-10 yıl kıdem yılları 
bulunmaktadır. 

Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik rollerini, örgüt iklimi alt ölçeklerinden 
mesleki dayanışma, samimi, ilgisiz, destekleme ve yakından kontrol alt ölçekleri anlamlı 
bir şekilde yordamakta mıdır? Bu soruya yanıt vermek için çoklu regresyon analizi 
kullanılmıştır. Çoklu regresyon analizinin kullanılmasında çoklu bağıntının araştırılması 
gerekmektedir. Bu bağlamda  bağımsız değişkenler (arkadaş ilişkileri ve öğretmen 
davranışları) arasındaki ilişkiler .70’den küçük, VIF(varyans büyütme faktörü) değerleri 
10’dan küçük olduğundan değişkenler arasında çoklu bağlantı gözlenmektedir. Bağımsız 
değişkenlerin eş varyanslılık durumları dikkate alındığında verilerin normale yakın dağılım 
gösterdikleri gözlenmektedir. Sonuç olarak elde edilen istatistik verileri araştırmanın 
değişkenleri için çoklu regresyon analizinin kullanılabileceğini göstermektedir. 

Tablo 3. Teknolojik Liderliğin Yordanmasina İlişkin Çoklu Regresyon Analizi 

Değişken B Standart 
Hata ß T p İkili r Kismi r

Sabit 6.606 1.783 3.705 .000

Mesleki dayanişma .981 .073 .308 13.464 .000 .592 .572

Samimi .805 .065 .268 12.300 .000 .572 .538

İlgisiz .888 .091 .163 9.770 .000 .170 .452

Destekleme 1.018 .043 .464 23.896 .000 .648 .778

Yakindan Kontrol .925 .028 .570 33.62 .000 .411 .867

R=0.94  R²=0.89

F(5-372)=658.24, P=.000

Mesleki dayanışma, samimi, ilgisiz, destekleme ve yakından kontrol alt 
ölçekleri birlikte okul yöneticilerinin teknolojik liderlik rolleri ile anlamlı ilişkiler 
göstermektedir(R=0.94,  R²=0.89,  p<0.001). Adı geçen beş değişken birlikte teknolojik 
liderlikteki varyansın büyük bir kısmını   % 89’unu açıklamaktadır.

Standardize edilmiş regresyon katsayısına (ß) göre, yordayıcı değişkenlerin 
teknolojik liderlik rolleri üzerindeki göreli önem sırası; yakından kontrol, destekleme, 
mesleki dayanışma, samimiyet ve ilgisiz davranışlardır. Regresyon katsayılarının 
anlamlılığına ilişkin t testi sonuçları incelendiğinde ise yakından kontrol, destekleme, 
mesleki dayanışma, samimiyet ve ilgisiz davranışlar teknolojik liderlik rolleri üzerinde 
önemli(anlamlı) bir yordayıcı olduğu görülmektedir. 
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Tablo 4: Öğretmenlerin Okul İdarecilerinin Teknolojik Liderliğine Dönük 
Algilarinin Bağli Olduğu Kurum ve  Bilgi teknolojileri Konusunda Eğitim Alma 
Durumuna Göre T Testi Sonuçlari 

Değişkenler               Cinsiyet N X̅±S sd t p

Bağli Olduğu 
Kurum 

Kamu 354            91.66±23.61

374 3.48 .001Özel 22 106.18±20.27

Bilgi Teknoloji-
leri Konusunda  
Eğitim 

Evet 238 91.46±23.19

372 2.33

               

        .032Hayır 136 94.86±24.24

Tablo-4’te görüldüğü gibi öğretmenlerin okul idarecilerinin teknolojik liderliğine 
dönük algıları bağlı olduğu kuruma göre anlamlı farklılıklar göstermektedir [t(374)=3.48, 
p<.01]. Özel kurumda çalışan öğretmenler (x̅=106.18) kamu da çalışan öğretmenlere 
göre  (x̅=91.66) daha okul idarecilerini teknolojik liderlik açısından daha başarılı 
algılamaktadırlar. 

Öğretmenlerin okul idarecilerinin teknolojik liderliğine dönük algıları  bilgi 
teknolojileri konusunda eğitim alma durumuna göre anlamlı farklılıklar göstermektedir 
[t(372)=2.33, p<.05]. Bilgi teknolojileri konusunda eğitim almayan öğretmenler (x̅=94.86), 
alan öğretmenlere göre (x̅=91.46)  okul idarecilerini teknolojik liderlik açısından daha 
başarılı bulmaktadırlar.  

Medeni durum ve yöneticinin cinsiyeti ile yöneticinin teknolojik liderlik algıları 
arasındaki farklar anlamlı bulunmamıştır. 
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Tablo 5. Teknolojik Liderlik Ölçeğinden Alinan Puanlarin Yöneticinin Yaşi ve 
Okuldaki Öğretmen sayisina Göre Tek Yönlü Anova Sonuçlari 

Değişkenler N  X̅ ± S Varyansın 
Kaynağı

Kareler 
toplamı sd

Kare.

Ortal. f P

Y
ön

et
ic

in
in

   
   

 
Ya

şı

21-30

31-40

41-50

51üstü

15

81

182

93

105.5±16.29

99.77±21.05

92.37±24.24

87.66±23.40

Gruplararası

Gruplariçi 

Toplam 

7365.97

19908.3

206454.0

3

367

370

2455.33

542.48 4.53 .004

O
ku

ld
ak

i 
öğ

re
tm

en
 

sa
yı

sı

1-10

11-20

21-30

31-40

40 üstü

4

21

58

94

189

89.00±21.65

92.00±24.11

95.47±22.38

99.77±20.82

88.34±24.50

Gruplararası

Gruplariçi

Toplam 

9540.06

194799.6

204339.4

5

361

366

1908.01

539.61
3.54 .004

Tablo 5’teki analiz sonuçlarına göre “Teknolojik Liderlik” ölçeği puanları 
yöneticinin yaşına  göre anlamlı farklılıklar göstermektedir[f(3-367)=4.53, p<.01]. 
Teknolojik Liderlik ölçeği puanları en yüksekten en düşüğe doğru  21-30   (x̅=105.50), 31-
40   (x̅=99.77), 41-50 (x̅=92.37), 51 ve üstü (x̅=87.66)  yaş olanlara göre sıralanmaktadır. 
Diğer bir ifade ile yaş düzeyi arttıkça okul yöneticilerinin teknolojik liderliğe dönük 
algıları düşük olmaktadır. Gruplar arasında anlamlı farklılık olup olmadığına dönük olarak 
yapılan Scheffe testine göre sadece 21-30 yaş ile 51 ve üstü yaş arasındaki yönetici algıları 
arasındaki fark anlamlı bulunmuştur.

Analiz sonuçlarına göre “Teknolojik Liderlik” ölçeği puanları okuldaki öğretmen 
sayısına  göre anlamlı farklılıklar göstermektedir[f(5-361)=3.54, p<.01]. Elde edilen 
verilere göre okul yöneticilerinin teknolojik liderlik ölçeği puan ortalamaları 1-10 arasında 
öğretmen olan okullarda (x̅=89.00), 11-20 öğretmen olan okullarda (x̅=92.00), 21-30 
öğretmen olan okullarda (x̅=95.47), 31-40 öğretmen olan okullarda (x̅=99.77), 40 ve üstü 
öğretmen olan okullarda (x̅=88.34) şeklinde gözlenmektedir. Elde edilen verilere göre 
öğretmen sayısı arttıkça okul yöneticilerinin teknolojik liderliğe dönük algıları olumlu 
yönde artarken 40 ve üstünde öğretmeni olan okullarda ise düşmektedir. 

Tartışma Ve Öneriler

Araştırma bulgularına göre okul iklimi alt ölçeklerinden yakından kontrol ve 
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destekleme ölçeği puanları okul yöneticilerinin teknolojik liderliklerini algılama da en 
önemli yordayıcılardır.   Yakından kontrol; direktif veya emir vermeyi, yöneticilerin sıkı 
kontrolünü, empoze edici davranış biçimlerini içine alır. Yöneticiler; öğretmenleri ve okul 
etkinliklerini yakın ve sıkı takibe alırlar, her şeyi en ince ayrıntısına kadar incelerler. Bu 
bağlamda öğretmenler, okul idarecilerini daha disiplinli, daha otoriter olarak algıladıklarında 
yöneticilerinin teknolojik liderlik özelliklerini daha olumlu algılamaktadırlar. Bunun 
temel gerekçesi, bu tarz davranış biçimine sahip okul idarecilerinin öğretmenler tarafından 
daha sorumluluk sahibi bu bağlamda liderlik özelliklerinin daha belirgin olarak ortaya 
konulduğu şeklinde algıladıkları araştırıcı tarafından düşünülmektedir. Bununla birlikte 
destekleme boyutunda ise yöneticiler; öğretmenlerin görüşlerini dikkate alır, onlara karşı 
açık ve samimi davranır. Öğretmenleri sık sık över ve genellikle yapıcı eleştiriden yanadır. 
Öğretmenlerin başarılarına saygı duyar ve başarılarını destekler, öğretmenlere kişisel 
ve mesleki ilgi gösterir. Destekleyici davranış hem sosyal gereksinimlere cevap verme, 
hem de görevi başarıyla yerine getirme konusunda idealdir. Bunun sonucu olarak da 
öğretmenler bu davranış biçimine uygun davranış sergileyen okul yöneticilerini teknolojik 
liderlik açısından daha başarılı algılamaktadırlar. Türkiye’de okul yöneticilerinin 
teknolojik liderliğini yordamada okul ikliminin etkilerini konu alan bir araştırmaya 
rastlanmamıştır. Bununla birlikte Baş (2012) tarafından yapılan bir araştırmada okul iklimi 
alt değişkenlerinden olan destekleme, yakından kontrol ve engelleme alt ölçek puanları 
ile teknolojik liderlik ölçeği alt testlerinden elde edilen puanlar arasında anlamlı ilişkiler 
bulunmamıştır. Ancak okul iklimi alt ölçeklerinden mesleki dayanışma ile teknolojik 
liderlik alt ölçeklerinden iletişim arasında düşük ama anlamlı ilişki bulunmuştur. 

Mendel, Watson ve MacGregor (2002) tarafından yapılan bir araştırmada 
Öğretmenlere göre, okulda daha çok işbirlikçi liderlik stili sergileyen bir okul müdürünün, 
doğrudan ya da dolaylı olarak liderlik sergileyen okul müdürlerine göre okul iklimi üzerine 
daha fazla etki oluşturduğu sonucuna varılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük 
bir çoğunluğuna göre, okul müdürlerinin daha çok işbirlikçi bir liderlik stili sergilediğini 
sonucuna ulaşılmıştır. Tahaoğlu (2007), “İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik 
rollerinin örgüt iklimi üzerine etkisi (Gaziantep ili örneği)” adlı çalışmasında; müdürlerin 
sergiledikleri dört ayrı liderlik rolleri ile okulların örgüt iklimi arasında pozitif, doğrusal, 
yüksek düzeyde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur.  Akar (2006), ilköğretim okullarında 
öğretmen algılarına göre, yöneticilerin yöneticilik becerilerinin örgüt iklimine katkısını 
araştırmıştır. Elde edilen bulgulara göre yöneticilerin yöneticilik becerilerinin örgüt 
iklimine yaptığı katkıların, öğretmenler tarafından algılanma düzeyi üzerinde önemli 
ölçüde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öztürk(2008), yaptığı araştırmada Edirne’de 
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görev yapan okul yöneticilerinin vizyoner liderlik özelliklerinin okul iklimi ile olan 
ilişkisini incelemiştir. Okul yöneticilerinin vizyoner liderlik davranışı olarak planlama, 
başarı güdüsü, örgütsel liderlik, risk yönetimi, fırsatları değerlendirme, yaratıcılık ve 
motivasyon gibi boyutlar ortaya çıkmıştır. Okul yöneticileri bu davranışlardan en fazla 
motivasyon üzerinde durmaktadırlar. Öğretmenlerin okul iklimine ilişkin belirlenen; 
çözülme, engelleme, moral, samimiyet, yüksekten bakma, yakından kontrol, ise dönüklük 
ve anlayış gösterme boyutlarından en fazla moral boyutuna önem verdikleri saptanmıştır. 
Eren (2010) ilköğretim okullarında görev yapan okul müdürlerinin okullarında eğitim 
teknolojilerini sağlama ve kullanma sürecinde göstermiş oldukları teknoloji liderliği 
davranışlarını ve bu süreçte karşılaştıkları sorunları kendi algılarına dayalı olarak ortaya 
çıkarmayı amaçlamıştır. Araştırmada İlköğretim okul müdürlerinin eğitim teknolojilerinin 
sağlanması ve kullanılması sürecinde yüksek düzeyde liderlik davranışları sergiledikleri 
gözlenmiştir(akt.Baş, 2010).

Araştırmanın önemi bulgularından biri de özel okulda çalışan öğretmenlerin 
okul yöneticilerini teknolojik liderlik açısından daha olumlu algılamaktadır. Bunun 
temel gerekçesi özel okullarda öğretmen ve yönetici etkileşiminin daha yoğun olması, 
özel okullarda çalışan yöneticilerin daha kıdemli olması, daha tecrübeli ve donanımlı 
olan öğretmenlerin yönetici olarak atanması bu durumun temel gereçlerinden olduğu 
düşünülmektedir. Türkiye’de okul yöneticilerinin teknolojik liderlik düzeyinin 
öğretmenlerin çalıştıkları kurum açısından (özel ya da kamu) farklılık gösterip 
göstermediğine dönük bir araştırma bulgusuna rastlanmamıştır. Bununla birlikte; Can’ın 
(2003),  “Bolu Ortaöğretim Okulları Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Yeterlikleri” adlı 
çalışmasında; genel liselerdeki okul yöneticileri ile mesleki ve teknik eğitim veren okul 
yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlilikleri arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. 
Genel liselerdeki okul yöneticileri ile mesleki ve teknik eğitim veren okul yöneticilerinin 
kendilerini teknolojik liderlikte öğretmenlerden daha yeterli gördükleri anlaşılmaktadır.

Bilgi teknolojileri konusunda eğitim almayan öğretmenlerin okul yöneticilerini 
teknolojik liderlik açısından daha olumlu algılamaktadırlar. Bunun temel gerekçesi 
bu konuda eğitim alan öğretmenlerin daha eleştirel bakış açısına sahip olmalarından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. Bununla birlikte okul idarecilerinin teknolojik liderlik 
açısından yeterliliklerinin düşük olması ve bu konuda eğitim alan öğretmenlerin okul 
yöneticilerinin bu konudaki yetersizliklerini daha iyi gözlemesi de bu durumun diğer 
bir neden olduğu düşünülebilir.  Ergişi (2005)   tarafından yapılan bir araştırmada; okul 
yöneticileri, bilgisayar ve diğer bilgi teknolojilerini tanıma ve kullanma boyutu ile 

M. Yüksel ERDOĞDU     Fatma UMURKAN



169

okullarında bilgi teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlama boyutunda 
kendilerini yeterli olarak görmektedirler. Ortaöğretim okullarında görev yapan yöneticiler 
ile ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin teknolojik yeterlikleri arasında 
ortaöğretim okul yöneticileri lehinde anlamlı farklar bulunmuştur. Bilgisayar ve diğer 
bilgi teknolojilerini tanıma ve kullanma boyutundaki yeterliklerde sınıf öğretmeni 
olan yöneticiler ile genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni olan yöneticiler arasında 
anlamlı farklar bulunmuştur. Anlamlı fark genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni 
olan yöneticiler lehindedir. Erbakırcı(2008)tarafından yapılan bir başka araştırmada ise 
Bilgisayar kullanımı ile ilgili bir kurs, seminer vb. katılım değişkenine göre yöneticilerin 
tutumları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Ancak gözlem sonuçlarına göre 
kursa katılmış olan yöneticilerin tutumları daha yüksek düzeydedir.

Araştırmanın önemi bulgularından biri de yöneticilerin yaş düzeyi arttıkça 
öğretmenlerce yöneticilerin algılanan teknolojik liderlik düzeyleri düşmektedir. Bunun 
temel gerekçesi eski yöneticilerin eğitim teknolojilerini kullanmaktan daha çok geleneksel 
yöntemlerle idari görevlerini yerine getirmelerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 
Eren (2010) tarafından yapılan bir araştırmada İlköğretim okul müdürlerinin teknoloji 
liderliği davranışları, cinsiyet, branş, eğitim durumu, mezun olunan en son programdan 
sonra geçen süre, mesleki kıdem, okul müdürlüğündeki kıdem, görev yapılan bölgeye göre 
farklılaşmamakta; ancak konuyla ilgili aldıkları bazı eğitimlere göre farklılaşmaktadır(akt. 
Baş, 2010).

Araştırma bulgularına göre okuldaki öğretmen sayısı arttıkça öğretmenlerin okul 
yöneticilerini teknolojik liderlik açısından daha olumlu algılamaktadırlar. Bununla birlikte 
40 ve üstü öğretmen olan okullarda okul yöneticilerinin teknolojik liderlik özellikleri okul 
öğretmenlerince daha düşük algılanmaktadır. Bunun temel gerekçesi okul ikliminden, 
yönetici ve öğretmenlerin kişisel ilişkilerinden ve okul yöneticisinin geleneksel yönetim 
anlayışından kaynaklandığı düşünülmektedir. Türkiye’de benzeri bir araştırma bulgusuna 
rastlanmamıştır.  

Araştırma bulgularına göre yöneticinin yaşı, kıdemi, branşı, okuldaki öğretmen 
sayısı ile  öğretmenlerin okul yöneticilerinin teknolojik liderliğe dönük algıları arasında 
gruplara göre anlamlı farklılıklar gözlenmemiştir. 

Öneriler 

Okul iklimi okul yöneticilerinin teknolojik liderlik algılarını olumlu yönde 
etkilemektedir. Bu bağlamda okullarda okul ikliminin sağlıklı olmasını sağlayacak 

Okul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Rollerininin Yordanmasinda Okul İkliminin Etkileri



170

düzenlemeler yapılmalıdır. Okul ikliminin sağlıklı olması açısından okul yöneticilerinin 
ve öğretmenlerinin sosyal faaliyetlerle daha sık bir araya gelmesi önerilmektedir. 

Araştırma İstanbul Küçükçekmece İlçe sınırları içindeki okullarda yapılmıştır. 
Bu ve benzeri çalışmaların başka bölge ve okullarda yapılması ve teknolojik liderlik ile 
ilgili değişkenlerin neler olduğunu ortaya koyarak bu değişkenler ile teknolojik liderlik 
arasındaki ilişkileri konu alan araştırmaların yapılması önerilmektedir.  

M. Yüksel ERDOĞDU     Fatma UMURKAN
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YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ÇOCUK-ÇOCUKLUK 
TEMALI ŞİİRLER ÜZERİNE BİR TASNİF DENEMESİ

AN ATTEMPT OF CLASSIFICATON ON THE THEME OF 
CHILD/CHILDHOOD IN THE NEW TURKISH LITERATURE

Necmettin ÖZMEN*

Özet: Genel anlamda edebiyatta, özelde ise şiirde millet, hasret, aşk, tabiat, çocuk, 
askerlik, oyun vb. çok farklı temler değişik yönleri ile işlenir. Herhangi bir millet ölçeğinde 
bu temlerin hangi dönemde ne şekilde ele alındığı veya alınıp alınmadığı edebiyat 
araştırmalarının önemli bir inceleme alanıdır. Çocuk temasının Türk şiirinde yer bulup 
bulmadığı tartışması Divan edebiyatı etrafında yoğunlaşmıştır. Araştırmacı ve ilgililerin 
bir kısmı bu temanın Divan edebiyatında işlendiğini bir kısmı işlenmediğini söyler. Her 
iki görüş taraftarları fikirlerini, genelde, keskin bir dille açıklar, iddialarını ispatlamak 
için ise genelde aynı verileri kullanır. Bu çalışmada bu tartışmalara değinilecektir. Türk 
edebiyatında çocuk/çocukluk temalı şiir sayısı Tanzimat’tan sonra çok artar. Bu artışa 
rağmen konular çok zenginleşmez. Yazılan bütün şiirleri belli başlıklar altında toplamak 
mümkündür. 

Bu çalışmanın amacı, çocuk-çocukluk temalı bu şiirlerin hangi konularda 
yoğunlaştığını ve detaylandığını göstermek ve bu şiirleri tasnif etmektir. Bu tasnif 
denemesi, yetişkin insanlara hitaben yazılan şiirleri kapsar. Bilindiği gibi ayrıca çocukların 
okuması için yazılmış, onların duygularına hitap eden çocuk şiirleri de vardır. 

Anahtar Kelimeler: Türk şiiri, tema, çocuk, çocukluk, tasnif
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Abstract: In general in literature, and particularly in poetry, different themes as 
the nation, longing, love, nature, children, military service, game etc. are handled with 
their different aspects. It is an important field of study to look how these themes are 
handled or not handled by different nations in different periods. The discussion about 
the place of children’s theme in Turkish poetry focuses especially on Classical (Divan) 
Literature. While some researchers and relatives are stating that this theme is handled in 
Divan Literature, a number of researchers are objecting to this opinion. Both sides express 
their views generally in a sharp way, by using the same sources to prove their theses. In 
this study, we will take a closer look at these debates. The number of poems with themes 
of child-childhood in Turkish literature increases significantly in the Amends (Tanzimat) 
Period. However; it is not possible to observe the same enrichment in the diversity of the 
handled topics. It is possible to gather all these poems under certain titles.

The aim of this study is to classify the poems with child-childhood themes and to 
show which topics were focused on and elaborated. This classification study includes only 
poems written for adults. As known, there were also poems written for children addressing 
to their feelings.

Key words: Turkish poem, theme, child, childhood, classification
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Giriş

Milliyeti ne olursa olsun edebiyatta bütün şairlerin işlediği ortak temler vardır. 
Bunlar aşk, kıskançlık, ölüm, hasret, ihanet, millet vb.dir. Çok farklı gibi görünen bu 
temler, ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye şairin aldığı eğitim, bulunduğu kültür çevresi 
yahut duyarlılıkları itibarı ile farklılıklar arz eder. Yani şair gurbeti konu ettiğinde gurbetin 
acıları, ölümü ele aldığında hissettirdiği hiçlik veya pekiştirdiği ilahi yaratıcı düşüncesi, 
aşkı ele aldığında aşkın anlatılamazlığı, insana verdiği acı, yüceliği gibi bazı duyguları 
dile getirir. Bu sebeple aşk, kıskançlık, ölüm gibi temler, alt temlere de ayrılabilir. Örneğin 
Türk şiirinde vatan temini anlattığı makalesinde Ali Kurt şiirleri kendi içinde; kahramanlık 
şiirleri, vatan sevgisini anlatan şiirler, Marksizm ideolojisi çerçevesinde vatan temini 
işleyen şiirler, Türkçülük ideolojisi çerçevesinde vatan temini işleyen şiirler gibi alt 
temlere ayırır.1 Aynı temi işleyen şairler ancak söyleyişlerindeki farklılık ve dikkatleri ile 
birbirinden ayrılır. 

Bu çalışmanın konusuna esas teşkil eden çocuk/çocukluk teması Tanzimat ve özellikle 
Cumhuriyet dönemi şiirinde şairler tarafından sıklıkla işlenir.2 Bu şiirler incelendiğinde, 
ortak bazı temlerin tekrar edildiği görülür. Çocuk/çocukluk kavramlarının farklı şeyler 
olduğu, bu iki kavramın bir arada zikredilip şiirleri bunlar üzerinden tasnif etmenin 
doğru olmadığı düşünülebilir. Ancak şunu söylemek icap eder. Bu çalışmada, çocukların 
okuması için yazılmış olan şiirler değil, çocuk/çocukluk kavramı üzerinden yetişkinlerin 
okuması ve üzerinde düşünmesi için yazılmış şiirler konu edilmiştir.3 Dolayısıyla şairin 
kendi nokta-i nazarından bakıldığında, bu iki kavram birbirine çok bağlıdır hatta çoğu 
zaman ikisi birbirinden ayrı düşünülemez. Çünkü şiirlerde de görüleceği üzere her iki tem 
de şaire, aşağı yukarı, benzer şeyler düşündürür.4

1     Bkz. Ali Kurt, “Tanzimat’tan Günümüze Türk Şiirinde Vatan Temi”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Ocak-Ha-
ziran 2009, s.110-137
2     Çocuk Şiirleri antolojileri için bkz.: Hüseyin Özbay, Bahattin Karakoç, Mustafa Tatçı (Hzl.), Şiir Burcunda Çocuk, 
İstanbul 1993, 275s.; Hasan Ali Kasır (Hzl.) Çocuk Şiirleri, İstanbul 2000 458s.; Turan Karataş (Hzl.), Rüyalarımızın 
Sarışın Buğdayı, İstanbul, Ocak 1997; Evren Ergun vd. (Hzl.), Cumhuriyet Dönemi Çocuk Şiirleri Seçkisi, Ankara 1998
3      Burada önemli bir meselenin hatırlatılması gerekir. “Çocuk Şiirleri Antolojisi” adıyla yayımlanan bazı antolojilere, 
sadece çocuk şiirleri değil çocuğu konu edinen şiirler de alınır. Bu antolojileri hazırlayanların bazıları, çocuk şiiri ve 
çocuğu konu eden şiir arasında çoğu zaman bir ayrım yapmaz veya bu konuda bir titizlik göstermez. Çünkü antolojil-
ere alınan bazı şiirler; dili, içeriği ve kullandığı imgeler itibariyle çocukların anlayabileceği veya onlara hitap eden şiirl-
er değildir. Hazırlanan çocuk şiiri antolojilerinde böyle çok sayıda şiir bulunmaktadır. Sedat Umran ve Hasan Akay’ın 
birlikte hazırladığı, Şaheser Çocuk Şiirleri Antolojisi’ne alınan Ahmet Erhan’ın “Bugün de Ölmedim Anne” adlı şiiri 
bir örnek olarak zikredilebilir. (bkz. s.35)
4   Bu çalışmaya benzer bir çalışmayı Behcet Necatigil’in şiirleri için Doç. Dr. Rahim Tarım da yapmıştır.  Tarım, 
makalesinde çocuk ve çocukluk kavramından hareketle Necatigil’in şiirlerini incelemiştir. “Behcet Necatigil’in Eser-
lerinde Çocuk”, Turkish Studies, Volume 4/I-1 Winter, 2009,  p.1041-1072

Yeni Türk Edebiyatinda Çocuk-Çocukluk Temali Şiirler Üzerine Bir Tasnif Denemesi



176

Çocuk/çocukluk kavramı Türk edebiyatında, destanlar devrinden itibaren edebî 
eserlere konu edilir. Türk destanlarında kahramanların çocukluk dönemlerine, az da 
olsa, değinilir. Kutadgu Bilig, Divanü Lügati’t Türk, Kâbûsâme, Gülistan, Bostan ve 
Mevlana’nın Mesnevi’sinde büyükleri uyarmak maksadıyla yazılmış olsa bile çocuklara 
yönelik bazı hususlara dikkat çekilir.5  Türk kültürünün önemli yapı taşlarından olan Dede 
Korkut hikâyelerinde çocuk bir anlamda ailenin şeref ve itibar görmesinin, onurunun 
nişanesidir. Çocuğu olmayanı Allah lanetlemiştir. Bu sebeple hükümdarlar da böyle 
insanlara itibar etmez. Bu hikâyelerden biri olan Dirse Han Oğlu Boğaç Han’da6 çocuğu 
olmayan Dirse Han kara otağa alınır, altına kara keçe serilir, önüne kara koyun yahnisi 
getirilir. Nabi’nin Hayriye’si ile Sünbülzade Vehbi’nin Lütfiyye’sinin yazılış sebebi çocuk 
eğitimidir.   Türk edebiyatında çocuk temasının işlenip işlenmediği meselesi genellikle 
Divan şiirinde durumun nasıl olduğu tartışmaları ile başlatılır.  

Divan Şiirinde Çocuk

Divan şiirinde çocuk konusunun işlenip işlenmediği araştırmacılar ve konunun 
ilgilileri arasında önemli bir tartışma konusu olduğu için burada bazı görüşlere yer 
vermek istiyoruz. Bazı araştırmacılar Tanzimat’tan önce klâsik Türk edebiyatında çocuk 
konusuna yer verilmediğini söyler. Tacettin Şimşek editörlüğünde hazırlanan Kuramdan 
Uygulamaya Çocuk Edebiyatı adlı eserde bu iddia şöyle dile getirilir:

“Klâsik dönem Türk edebiyatında çocuk unsuruna pek fazla rastlanmaz. Tıfl 
sözcüğüyle karşılanan çocuk daha çok bir benzetme unsuru olarak kullanılır. Yaramaz 
çocukların kuşlarla, özellikle de güvercinlerle oynamayı sevmesi ya da çocukların sır 
saklayamaması, klâsik Türk şiirinde çocuk kelimesinin çağrışımları arasında yer alır.”7

Edebiyattan farklı bir alanda, “çocuk” konusunun Türk toplumu ve sosyal hayatı 
için geçmişini inceleyen Güven Gürkan Öztan bu durumu şöyle ifade eder:

“Tanzimat’a kadar kaleme alınan eserlerde çocuklara ve çocukluğa özel bir yer 
neredeyse verilmemiştir. Yine pre-modern çağda Batıda olduğu gibi, yalnızca büyük devlet 
adamlarının ve erenlerin/evliyaların yaşamlarının anlatıldığı yapıtlarda, söz konusu 
şahsiyetlerin çocukluklarından ve ilk gençlik yıllarından kısaca dem vurulmuştur.”8

Necmettin ÖZMEN

5   Alev Sınar, “Türkiye’de Çocuk Edebiyatı Çalışmaları”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c.4, s.7, İstanbul                     
     2006, s.176-177
6   Adnan Binyazar, Dede Korkut, Yapı Kredi Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, Ocak 2012, s.118
7   Tacettin Şimşek vd., Ankara 2011, s.48
8    Güven Gürkan Öztan, Türkiye’de Çocukluğun Politik İnşası, İstanbul 2011, s.34
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Divan edebiyatında çocuk temasının işlenmediği düşüncesini Alev Sınar, farklı bir 
açılımla, şöyle ifade eder: “Türkiye’de çocuk edebiyatının ortaya çıkması, eğitim konusu ile 
ilgili çalışmaların başladığı Tanzimat dönemine rastlar.”9 Cüneyd Okay ise Eski Harfli Çocuk 
Dergileri adlı eserinde konuya dair şunları söyler:

“Tanzimat’la beraber resmî olarak başlayan Avrupalılaşma/Batılılaşma çabalarının 
göstergelerinden, uzantılarından diğer biri o zamana kadar arka planda kalan kadın ve 
çocukların yavaş yavaş da olsa toplumda bir yer edinmeye başlamaları ve sosyalleşmeleridir.”10 

M. Orhan Okay Edebiyat Dünyasında Çocuk başlıklı makalesinde:

“Eski edebiyatımızda çocukların ilgisini çekecek konular olmadığı gibi, çocuklarla ilgili 
bir bahis bile bulunduğunu zannetmiyorum. Divan edebiyatında ve o çağın romanı-hikâyesi 
demek olan mesnevilerde çocuk kelimesi kaç defa geçer acaba? Bu kadarcık bir aramanın 
bile bize üzüntü verecek bir neticeye ulaşacağına eminim. Fuzuli, Leyla vü Mecnun’da; Şeyh 
Galip, Hüsn ü Aşk’ta bu kahramanların çocukluklarından bahseder. Ama ne çocukluk? Daha 
beşikte ve okul çağında aşk ıstırap ve irfan yüklü mahlûklar. Bunlar bana klâsik batı sanatında 
Rönesans ve sonrası Hristiyan resmindeki bebek İsa figürlerini düşündürmüştür…19. asrın 
sonuna kadar, hiç değilse Tanzimat yıllarına kadar olan hayatımızın içinde çocuk yokmuş 
zannedilir. Halk hikâyeleri ve masallarımız bile çok defa büyükler için söylenmiştir…”11 

der ve yukarıdan beri söylenen görüşü, çocuk’un klasik edebiyatımızda fazla yer almadığı 
görüşünü destekler. Enver Naci Gökşen Örnekleriyle Çocuk Edebiyatımız adlı eserinde: 

“Türk çocuk edebiyatının başlangıcı, siyasi-sosyal bir dönüm noktamız olan Tanzimat 
devrine rastlar. Çok eski bir geçmişi olan genel Türk edebiyatı yanında çocuk edebiyatımız 
ancak zamanımızdan yüz elli yıl önce belirmeye başlamıştır.”12 

der. Türker Acaroğlu çocuk edebiyatının tarihinden bahsettiği yazısında şu ifadelere yer verir: 

“Divan edebiyatında bu türlü yapıtlardan haberimiz yoktur. Divancıların çocuklar için 
bir şey yazmamak direnci haklı da olabilir; çünkü o yaşam içerisinde çocuk bir “enik”ten pek 
ayrı bir şey değildi. Ya da yetişkin adamın, küçük bir örneği sayılan çocuk üzerine uygulanan 
sakat eğitim sisteminde, bu çeşit edebiyata asla yer verilmeyişini pek doğal karşılamalıyız.”13
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9     Sınar, A.g.m., s.175 
10   Cüneyd Okay, Eski Harfli Çocuk Dergileri,  İstanbul,  Şubat 1999, 167s.
11   Mustafa Ruhi Şirin (Hzl.) Çocuk Edebiyatı Yıllığı, İstanbul 1987 s.61-65
12   Enver Naci Gökşen, Örnekleriyle Çocuk Edebiyatımız,  İstanbul 1985, s.14
13   Türker Acaroğlu, “Çocuk Edebiyatımızın Tarihçesi”, Türk Dili, yıl 20, c. 23, nr.231, 1Aralık 1970, s. 242-244
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Bazı araştırmacılar ise, çocuklara yönelik bir edebiyat olmasa da, çocuk temasının 
Divan edebiyatında işlendiğini iddia eder. Amil Çelebioğlu, klâsik Osmanlı şiirinde en 
çok konu edilen tiplerden birinin çocuk olduğunu, Osmanlı döneminde çocuklarla ilgili 
müstakil eserler yazıldığını,  yaşnâmelerde çocukluk dönemiyle ilgili özellikler yer 
aldığını,14 lisan-ı sübyan adıyla çocuk dilinde yazılmış müstakil şiirler bulunduğunu15söyler. 
Sabahat Deniz, klâsik Türk şiirinde çocuğa fazlası ile yer verildiği ve “Türk edebiyatında 
1800’lü yıllardan itibaren çocuk edebiyatının teşekkül ettiğini” iddia eder.16 Sebahat 
Deniz bir başka yazısında:

“Çocuk, konu bakımından bütün edebiyatlara kaynaklık ettiği gibi hayatı çeşitli 
yönleri ile aksettiren Klasik Türk edebiyatında da ihmal edilmemiştir. Manzum ve mensur 
pek çok eser içinde çocukla ilgili çeşitli özelliklere temas edildiği dikkat çekmektedir”17 

der. Hasan Aktaş Osmanlı şiirinde çocuk’un olmadığını söylemenin “oryantalist bir 
iddia” olduğuna dikkat çeker.18 Selçuk Çıkla: “Elbet Tanzimat öncesinde de çocuklar için 
yazılmış veya çocuklara hitap eden yayınlar vardı. Ancak ne yazık ki Tanzimat’tan önceki 
bu tür yayınlar hakkında bugüne kadar kapsamlı bir çalışma yapılmamıştır.”19 

der. Klâsik edebiyat üzerine yapılacak yeni çalışmalarla, araştırmacıların dikkat çektiği bu 
konu muhakkak çeşitlenip zenginleşecektir.  

1- Yeni Türk Şiirinde Çocuk-Çocukluk 

Tanzimat’tan sonra çocuk/çocukluk şiirlerinin arttığı ortak bir görüştür.20 Fakat bu 
şiirlerin tamamı göz önünde bulundurulduğunda, şairlerin üzerinde durduğu konuların 
çok çeşitlilik arz etmediği hemen görülür. Günümüze kadar birçok Türk şairinin yazdığı 
şiirler belli başlıklar altında toplanabilir. Her ne kadar şiirlerde farklı hassasiyetler dile 
getirilmiş olsa da şiirlerin konuları genelde birbirine çok benzer. Bu konular aşağıdaki 
başlıklar altında sınıflandırılabilir: 
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14     Nihat Öztoprak, Sabahat Deniz (Hzl.), Amil Çelebioğlu, Türk Edebiyatında Yaşnâmeler, Eski Türk Edebiyatı        
         Araştırmaları, Ankara 1998, s.367-488
15    Çelebioğlu, A.g.e., s.489
16    Sebahat Deniz, “Klâsik Türk Şiirinin Sosyal Hayatla İlgisinin Çocuk Konusunda Değerlendirilmesi”, Edebiyat,  
        Edebiyat Öğretimi ve Deyişbilim Yazıları, C.II, İstanbul 2006,  s.147
17    Sebahat Deniz, “Klasik Türk Şiirinde Yetim”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, Güz, Sayı 11, İstanbul 2004, s.87
18    Hasan Aktaş,  Klâsik ve Modern Türk Şiirinde Anne ve Çocuk İmgesi, www.idildergisi.com/makale/  
        pdf/1344558427.pdf  s.131    erişim: 21.05.2013
19    Selçuk Çıkla, “Tanzimattan Günümüze Çocuk Edebiyatı ve Bazı Öneriler”, Hece, Yıl 9, Sayı 104-105, Ağustos-Ey 
        lül 2005, s.89 
20   Çocuk edebiyatı ile ilgili birçok kaynakta bu bilgi yer alır. Biz üçünü vermekle yetinelim: Kuramdan             
      Uygulamaya Çocuk Edebiyatı, s.51; Örnekleriyle Çocuk Edebiyatımız, s.15; Alemdar Yalçın, Gıyasettin Aytaş, Çocuk  
       Edebiyatı, Akçağ Yayınları, 6. Baskı Ankara 2012, s.24
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1. Çocuğa Dair İyi Dilekler ve Çocuğun Çevreye Kattığı Mutluluk

2. Çocukluk Hatıraları, Çocukluğa Dönme Arzusu

3. Çocuk, Acı ve Merhamet

4. Çocuk ve Aile 

5.Çocuğun Duyguları 

6. Çocuk ve Ölüm

Bu başlıklar belirlenirken çocuk/çocukluk üzerine yazılmış bütün şiirler görülmeye 
çalışılmış fakat belirlenen başlıkların altına, o başlığı en iyi ifade ettiği düşünülen şiirler 
alınmıştır.21 Türk şiirinde buraya alınan şiirler dışında, aynı temayı işleyen başka şiirler 
de vardır. Çalışmada, bir başlık altında işlenen şiirin sadece o konuya münhasır olduğu 
söylenemez. Örneğin şair çocukluk anılarından bahsederken çocuğun ne kadar önemli 
olduğunu, çocuğun mutsuzluğundan bahsederken onun babası ile ilişkisini, bir annenin 
çocuk arzusundan bahsederken çocuğun aileye katacağı mutluluğu konu etmiştir. Bu 
tasnif yapılırken şiirlerin ağırlıklı olarak hangi temada yoğunlaştığı dikkate alınmıştır. 

a) Çocuğa Dair İyi Dilekler ve Çocuğun Çevreye Kattığı Mutluluk

Yeni Türk şiirinde çocuk temasının daha çok çocuğa dair iyi dilekler ve çocuğun 
çevreye kattığı mutluluk ekseninde işlendiği görülür. Birçok şair, çocuklarla ilgili iyi 
dileklerini, çocuğun aile/çevresine kattığı anlam ve heyecanı dile getirir. Şairlerin 
onlara dair duyguları hep olumlu ve güzeldir. Şairler, çoğu zaman çocuğun hayatlarına 
kattığı mutluluğu kelimelerle anlatamayacaklarını ifade eder. Mehmet Emin Yurdakul, 
“Çocuklar”da22 çocukları gülden ve bülbülden çok sevdiğini, çocuklardan aldığını hiç 
kimseden alamadığını şöyle ifade eder.

Yüzünüze her gün baksam yine doymaz gözlerim;

Şu dünyada sizler kadar sevecek şey bulamam;

Ah, sizlerden aldığımı hiçbir şeyden alamam.

İbrahim Alaeddin Gövsa, “Bugünün Çocuklarına”23 adlı şiirinde çocukların ufukları 
pembe gören gözlerinin bulutlarla siyah olmamasını, uçmaya müsait olan hislerinin 
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21      Bu çalışmadaki her bir başlık altında şairler sıralanırken, şairlerin doğum yılı kronolojik olarak esas alınmıştır.   
          Aynı yıl doğmuş olan şairler, adlarına göre alfabetik olarak dizilmiştir.
22      Fevziye Abdullah Tansel (Hzl.), Mehmet Emin Yurdakul’un Eserleri 1 Şiirler, Ankara 1969, s.98
23      Kasır (Hzl.), A.g.e., s.63
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çamurlarda tebah olmamasını, insanlığın düştüğü günlerde gönüllerinde aşktan başka bir 
günahlarının olmamasını ister. Şair çocuklara dair duasına şöyle devam eder: “Gürleyen 
sesinizin titremesi için ruhunuz alnınızda solmasın. Herkes için iyilik yapın ve insanların 
vicdanından başka bir sığınağınız olmasın.” 

Nazım Hikmet,“Ninni”de24 çocuğu “ruhu” ile eşit görür. Ondan, en güzel rüyaları 
görmek üzere, gözlerini suya gömülür gibi yumup uykuya dalmasını ister. Şair, ayrıca 
çocuktan uykusunda kendisini görmeyi unutmamasını ister. 

Necip Fazıl, “Ninni”de25 çocuğa: “Gündüzlerin su gibi dinmesi, menekşe gözüne 
kirpikler inmesi, şafak vaktinin içine sinmesi için uyu(masını)” söyler. “Çocuk”ta26 

çocuğun dünyasını anlatır: Çocuk, uçurtmayla göğe çıkmaya çalışır. Karıncaya göz atar, 
onun nasıl hareket ettiğini düşünür, hayret eder. Şaire göre asıl hür olanlar çocuklardır, 
onların yüzleri nurlu birer mühür gibidir. 

Arif Nihat Asya, “Beşik”te27 bir çocuk tasviri yapar. Bu kısa saçlı çocuk koşup atlar, 
kelebek avlar, uçan kuşları alkışlamaktan elleri kanar, komşunun cevizini taşlar. Bahçelerde 
gül ve yemiş toplar. Güzel başını eğip göğsündeki çiçeği koklar. “Çocuklar”da28 çocuk 
sesleri sudan berraktır. Onların parmakları, uykularında şehâdet getirir. Oyuncakları, 
ancak onlar uyurken dinlenir. Şair, beşiklerin salıncakları niçin kıskandığını anlar. 

Coşkun Ertepınar,  “Güney Çocuğuna”da29 gözlerine Torosların yeşili, ruhuna 
pamuk beyazlığı sinmiş Akdeniz çocuklarını anlatır. Bu çocukların başı tomurcuklar 
kadar taze ve içleri palmiye gölgeleri kadar ılıktır. 

Fazıl Hüsnü Dağlarca, “Dünyanın Bütün Çocuklarına Karşı Yazılmıştır”30 adlı 
şiirinde, dünya çocuklarının rüyadan ve şarkıdan bir halka yapmasını ve o halkanın 
içerisine kendisini almalarını ister. Şair, halka içinden çocukların yüzüne bakıp, hiç sebep 
yokken, onlarla eğlenip gülmek ister. Dağlarca, çocuklardan halkanın içine yalnızca 
kendisini almalarını ister:

Siz dünyanın bütün çocukları, geliniz.

Rüyadan ve şarkıdan bir halka.

Ne olur, almayınız kimseyi,

Ortanıza benden başka.
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24     Nazım Hikmet, Yatar Bursa Kalesinde, İstanbul 1988,  s.193
25     Necip Fazıl Kısakürek, Çile, İstanbul  t.y., s.330
26     Kısakürek, A.g.e., s. 73
27     Arif Nihat Asya, Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, İstanbul 2005, s.134-135
28     Asya, A.g.e, s.140
29     Coşkun Ertepınar, Şiir İkliminde Bir Ömür, Y.y.y. 1995, s.86
30     Fazıl Hüsnü Dağlarca, Çocuk ve Allah, İstanbul 1966, s.102-103
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Behçet Necatigil’in çocuk sevgisi Türkiye’deki çocuklarla sınırlı kalmaz. O, “Dünya 
Çocuk Yılında I”de31 dünyanın bütün çocuklarına seslenir. Çocuklara dair arzularını şöyle 
sıralar: Çocuklar yokluk bilmesinler; et, şeker, süt bulsunlar; okullara giyimli, tok ve rahat 
gitsinler; sınıflarını geçsinler; büyükler, çocuklar için biraz daha fazla yorulsunlar; savaş 
görmesinler. Şairin diğer şiiri “Dünya Çocuk Yılında II” de32 paçavralar içine bile düşse, 
her çocuk  “nur topu” dur. Çocuklar el üstünde tutulunca çok sevinir.  Şair “Yıldızlar”33adlı 
şiirini “yıldızların çocuklara seslenişi” biçiminde kurgular. Şiirde, çocuk, karanlık bir 
odadır, korkar, yıldızları göremediği için mutsuzdur, onları görmek ister. Yıldızlar da 
çocuğa görünmek ister. Şair, seneler geçtikçe çocuğun büyüyeceğini, korkularının 
kalmayacağını, gecelerin artık onun için aydınlanacağını ifade eder. Çocuğun yapması 
gereken sadece sabırlı olmaktır.  “Mavi Işık”ta34 çocuk bir çiçektir. O, azıcık hastalansa 
odalar yas dolar. Sevincin, üzüntünün kaynağı hep odur. Behcet Necatigil çocukların hep 
şen günler görmesini ister. 

Cahit Külebi, “Çocuklar II”de35 yavru ceylan gibi zayıf kol ve bacakları olan 
çocuklardan, gölgesinin yetişemeyeceği bir hızla sokaklara çıkmasını, duvar diplerinde 
uyuyup gövdesini güneşlendirmesini, geceleri bahçelerin önünde durup çiçekleri 
koklamasını, rüzgârı ciğerlerine çekip ciğerlerinin körük gibi işlemesini, gözlerinin 
aydınlık pencereler gibi ışıl ışıl yanmasını,  kendi türkülerini inletmesini ister. 

İlhan Geçer, “Yeşil Çağ” da36, bütün düşünceleri bulutlara asarak özgür kelebekler 
gibi  çocuk olmanın çok güzel olduğunu söyler. Deli bir rüzgârla, onların umutlarının 
sönmemesini, zamanın umutlarını bölmemesini, körpe yüreklerinde kışın endişesini 
duymamalarını ister. Şaire göre,  yalnız gök ve denizin mavisi-rüzgârının sahibi olan 
çocukların sevgisi gerçektir. 

Halil Soyuer, “Çocuk”37 adlı şiirinde, çocuğun ekmesini bilen birisi için sevgi 
tohumu, dikmesini bilen için bir meyve tohumu, bakmasını bilen için bir ayna, çıkmasını 
bilen için bir sabır kapısı, sıkmasını bilen için sıcak bir el, yakmasını bilen için bir umut 
ışığı olduğunu söyler. Şiirin her dörtlüğünün bir ve ikinci dizelerinde çocuğu sevgiden 
oluşmuş dağ tepesine benzetir. Şaire göre çocuk ebed ve ezeldir, onun gülüşü güzeldir. 
Şair, çocuğun beşiğinin kırılmamasını, eşiğinin aşınmamasını ister. 
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31      Behcet Necatigil, Şiirler 1972-1975, İstanbul 2000, s.241
32      Necatigil, A.g.e., s.242
33      Behcet Necatigil, Şiirler 1938-1958, İstanbul 2000, s.75
34      Necatigil, A.g.e., s.149
35      Cahit Külebi, Şiirler, İstanbul 1969, s.99-100
36      İlhan Geçer, Hüzzam Beste, Ankara 1986, s.19
37      Kasır (Hzl.), A.g.e., s.111
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Mehmet Çınarlı, “Çocuklar”38 da minicik elli çocuklara esir olur, bu esarete karşı 
koyamaz. En büyük hâkime bile verecek cevap bulurken onların saf bakışları önünde 
dilsiz kesilir. Şair, en çok savaş ve depremde zarar gören çocuklara üzülür, onların çaresiz 
hâli şairi ağlatır. Onlar çıplak kaldığında, şair; yünler pamuklar içinde bile üşür. Onları 
doymamış görünce ekmek yiyemez. Şair; Çin’de, Kutup’ta, Yemen’de, nerede olursa olsun 
tüm engelleri aşarak çocukları bağrına basmak ister. Çocuklara şöyle seslenir: “Babanız 
kanlı katilim,  ananız düşmanım olsa bile sizin acı çekmenize yüreğim dayanmaz.”

Bahattin Karakoç, “Senin İçin”39 adlı şiirinde torunu Aybike’yi konu eder fakat 
şiiri gönül yurdunun bütün çocuklarına armağan eder. Karakoç’a göre, çocuklar çiçek 
gibidir, gökkuşağının bütün renkleri onlardadır, gözlerinin renginde sayısız yıldız vardır. 
Çocuğun burcu saf süttür, teması ebeddir. Çocuk ışık ışık kesafettir, yuva yuva saadettir, 
yerden göğe asalettir ve en güzel rahmettir. Çocuğun oyuncakları, eli değince konuşur, 
onun parmakları bir tar telinden incedir. Sesi zemzemdir, hâli şekerdir, çocuk en güzel 
kaderdir, şiirdir, insanın gönlünce yağmurdur. 

Yavuz Bülent Bakiler  “Çocuklar”da40,  rüzgârın, elma bahçelerindeki bütün 
çocukların saçlarını dağıtmasını, çocuk seslerinin uzak iklimlere kadar gitmesini ister. Şair, 
karanlığı sevmez. Çünkü ancak aydınlıkta, çocukların gözleri masal gibi olur. Çocuklar 
uyurken çok güzeldir. Bakiler, anne ve babalardan çocuklarını uyurken seyretmelerini 
ister. Şair “Çocuklar”41 adlı bir başka şiirinde, bütün bahçelerin çocuklarla serin, bahar 
dallarının onlarla bereketli olduğunu, çocuk eli tutmanın, kendisini çok mutlu ettiğini 
söyler. Şair öldüğünde:

…bir yağmur gibi mübarek

Hadislerdeki güzellik ve ayetlerdeki huzur

olan binlerce çocuğun, gülücüklerle toplanıp cesedini kabre götürmesini arzu eder. 

Alaaddin Özdenören, “Habersiz”de42 büyüklerin yaşadığı sorunlardan kısaca 
bahseder. Çocuk, büyükleri meşgul eden o sorunlardan habersizdir, masum bir halde uyur:

Çocuk uykusunda gülüyor

Yılların acı çığlığından habersiz

Necmettin ÖZMEN

38    Mehmet Çınarlı, Güzelliklere Doymam, Ankara 1995, s.99
39    Şiir Burcunda Çocuk, s.43-44
40    Yavuz Bülent Bakiler, Duvak,  İstanbul 1989, s. 3
41    Yavuz Bülent Bakiler, Seninle, İstanbul 1989, s.24-25
42    Alaeddin Özdenören, Bütün Şiirleri, Ankara 2011, s.7-8
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Elleriyle oynuyor karanlıklar

Sessiz sessiz.

Ataol Behramoğlu, “Bebeklerin Ulusu Yok”43 adlı şiirinde ilk kez, yurdundan uzakta 
iken fark ettiği duygudan bahseder: Dünyanın her yerinde bebeklerin başlarını tutuşları, 
bakışları, ağlarken seslerinin tonu aynıdır. Şair, bebekleri, insanlığın çiçeği olarak görür. 
Analar ve babalara seslenir: “Bebeklere savaştan ve yıkımdan bahsedenleri susturun.” 
der. Bebekler, bütün insanlığın gözbebeğidir. Çocuklar hep birbirine benzer; çünkü onların 
ulusu (milleti) yoktur. “Bir Çocuğa Layık Olmak”44,  adlı şiirde çocuklar gerçek sevgiyi 
içlerinde yaşar, onlar her an karşılıksız bağışlamaya hazırdır. 

Refik Durbaş, “Barış Koyun Çocukların Adını”45 başlıklı şiirinde bütün çocukların 
oyunu sevdiğini, oyun sözcüğünün bu yüzden bütün halkların dilinde anlamının aynı 
olduğunu ifade eder. Çocuklara ad olarak oyun, emek, umut, mutluluk, devrim, barış 
konmasını ister ve şiirin her bir bendinde, bu isimlerin niçin konması gerektiğini anlatır. 

Görüldüğü gibi şairlerimiz çocuklara dair hep olumlu düşünceleri dile getirirler. 
Çocukların savaş, yıkım, deprem görmemesini, çıplak, aç kalmamasını, umutlarının 
solmamasını, endişeli olmamalarını isterler. Şairler çocukları bağrına basmak ister. Çünkü 
çocuk saadet, asalet, rahmet demektir. Çocukların sevgisi gerçek sevgidir, onlar saf ve 
temizdir. Çocuklar adeta insanlığın çiçeğidir. Onlar karşılıksız bağışlar. Göğün mavisi, 
denizin rüzgârı onlardadır. Çocuklar hep mutludur; koşup atlarlar, kelebek avlarlar. 

b) Çocukluk Hatıraları, Çocukluğa Dönme Arzusu: 

Çocukluk hatıraları veya çocukluğa dönme arzusu şairlerin sıklıkla işlediği bir 
diğer konudur. Onlar bir vesile ile çocukluklarını yâd ederler, çocukluklarına dönmek 
isterler veya çocukluk döneminden bazı hatıralarını naklederler. Neredeyse bütün şairlerin 
çocukluklarına büyük hasret duyduğu söylenebilir. Tevfik Fikret, “Haluk”a46 adlı şiirinde 
bir anısını anlatır. Haluk, babası Fikret’e yerdeki taşları işaret ederek: “Bu taş nedir?” diye 
sorar. Bu soru üzerine Fikret, yirmi yıl önce ölen çok sevdiği kanaryasını hatırlar. Fikret, 
ölen kanaryasına bir mezar yapmıştır. Haluk’un sorduğu taşlar kanaryası için yaptığı 
mezarı gösteren hatlardır.  Tevfik Fikret, Zerrişte47 adlı şiirinde ise çocukken bir dakika 
bile elinden bırakmadığı Zerrişte adlı kedisini anlatır. 
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43     Ataol Behramoğlu,  Şiirler 1959-1982, İstanbul 1983, s.168
44     Ataol Behramoğlu,  Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var, İstanbul 2008, s.85
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Mehmet Akif, “Fatih Camii” şiirinde babasıyla birlikte bu camiye geldiği çocukluk 
günlerini hatırlar. 

Ahmet Haşim, Şiir-i Kamer’deki, “O”48, “Sensiz”49, “Hasta İken”50 başlıklı 
şiirlerinde, annesinin hastalığı sırasında, annesiyle Dicle kenarında yaptıkları gezintileri, 
annesinin hastalığını ve annesizliğin ruhundaki akislerini işler. 

Orhan Seyfi, “Çengelköy, Telgraf Sokağı ve Evimiz”de51 elli yıl öncesini hatırlar. 
Çengelköy’ü, Çengelköy’ün vakur insanlarını, köye lezzet dağıtan bostanları, kayıkları, 
dereyi, camiyi, çocukluğunun mahallesinde tanınmış olan Kamil Ağa, Sami Bey, Hatemi 
Bey gibi şahısları, yalıları; doğduğu güzel, şirin-dar sokağı, o sokakta yaşananları, 
eski sevgilisini, sokağa olan özlemini, evlerini, babasını, büyükannesini, annesini, 
büyükbabasını, babasından dinlediği hikâyeleri anlatır. Ardından şunu söyler:

Ey uzak, mutlu, kaygısız günler! 

Size benden yığın yığın şükran,

Size benden yığın yığın hasret,

Size ey şimdi kaybolan cennet!

Cahit Sıtkı, “Hey Gidi Güneşli Uykular”da52 çocukluğuna döner. Sular sığlaşmaya 
ve yıldızların sönmeye başladığı vakitlerde, sarı saçlı dadılar bir çocuğu beşiğine 
bırakır. Bir anne, şafak vakitlerinde çocuğunu emzirir. Cahit Sıtkı, “Çocuk Bahçesinde 
Gezerken”de53 kırıldığını bildiği hâlde çocukluğundaki çemberi arar. Oyuncaklarını kursa 
da artık işlemeyeceğini bilir. Şair, beşiğinde başkalarının uyuduğunun farkındadır, fakat 
yine de çocukluğuna dönmek ister. “Sıla”da54 akşam karanlığının çökmeye başlamasıyla 
doğduğu köyü hatırlar. Bacalara takılan beyaz bulutları, çocukluğunda uçurduğu 
uçurtmalara benzetir. Annesinin namaz kılışı aklına gelir. “Bugün Cuma”55 başlıklı 
şiirinde, cuma vesilesiyle büyükannesini hatırlar. Büyükannesi imanlı bir kadındır. Şair, 
çocukluk çağında yere düşen ekmek parçasını, büyükannesi ile, öpüp başına koyar ve 
öbür dünyanın varlığına inanır. Şaire göre hal-i hazırdaki durumu “günahkârlık” tır. Bu 
sebeple cennette olduğuna inandığı büyükannesinden kendisi için dua etmesini diler.  
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48    İnci Enginün, Zeynep Kerman (Hzl.), Ahmet Haşim Bütün Şiirleri,  İstanbul 1996, s.109
49    Enginün, Kerman (Hzl.), A.g.e., s.111-113
50    Enginün, Kerman (Hzl.), A.g.e., s.116-117
51    Orhan Seyfi Orhon, Şiirler, Ankara 1970, s.110-115
52    Cahit Sıtkı Tarancı, Otuz Beş Yaş, İstanbul 2004, s.87
53    Tarancı, A.g.e., s.148
54    Tarancı, A.g.e., s.147
55    Tarancı, A.g.e., s.154
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Ziya Osman Saba, “Misakımilli Sokağı”56 adlı şiirinde doğduğu sokaktan bahseder. 
Sokak bozacısı, yoğurtçusu, Arnavut kaldırımı, çocuk oyunlarıyla şiire dâhil olur. Şair, 
“Çocukluğum”da57 çocukluğunun bahçelerini, sabahlarını anlatır; gecelerine özlemini 
dile getirir. Çocukluğunu: “gözünde tüten bir memlekete” benzetir. Şairin çocukluğu: 
“bir çekmecede unutulmuş ve yıllarla beraber rengi solmuş bir tek resim” gibidir. “Nasıl 
Anmazsın”da58 çocukluk günlerinin bülbülleri, beyaz bulutları, annesi-babası, bir beyaz 
âlem gibi olan kışı ve güneşini hatırlar. Artık yaşamak istemez. Allah’tan, kendisine 
çocukluğundan kalmış bir gün vermesini ister.

Fazıl Hüsnü Dağlarca, “Siyah ve Karanlık”ta59 babasının Kadir geceleri Kur’an 
okuyuşunu hatırlar. Arapçadan nefret etmesine rağmen babasının sesi kendisine munis 
gelir. Şairin çocukluğunu hatırlamasının sebebi şudur:

 …ve nelerden sonra ben hatırlıyorum

Bazı geceler, yani her gece.

Babamı ve başka sevgililerin Arapçasını

Tesellisiz şeyler düşündükçe…

Fazıl Hüsnü Dağlarca, “Bu Eller miydi?”60 başlıklı şiirinde çocukluğundaki elleri ile 
mevcut ellerini karşılaştırır. Ellerindeki hayret verici değişimi görür. Bir zamanlar bilye 
tuttuğu, topraktan evler yaptığı, elişi vazifelerinin önünde tırnaklarını yiyerek tuttuğu, 
söğüt dallarından düdük yaptığı, zafer ve kahramanlık adına mavi serçeyi kestiği, geceyi 
sevmediği için yorganını çektiği ve dua için Allah’a açılan ellerinin aynı eller olduğuna 
inanamaz. “Çocuk Gece Ayakkabılar”da61 geceleyin, herkesten gizli, kardeşiyle beraber 
taşlığa inip babasının ayakkabılarıyla kendi ayakkabılarını ayrı ayrı nasıl dizdiklerini 
hatırlar.

Orhan Veli, “Robenson”da62 çocukluğunu anlatır. O, hanımninesi ile bir Batı klâsiği 
kahramanı olan Robenson’u, kaldığı ıssız adadan kurtarmak için çareler düşünür. Şairin 
başka kahramanları da vardır. O, biçare Güliver’in devler memleketinde çektiği acılara 
çok üzülür ve ağlar. 

Cahit Külebi, “Esma’nın Hikâyesi”nde63 çocukluk aşkı Esma’yı anlatır. Esma 
çocukluğunda dizge çorap giyip yalınayak gezer. Çamurlu çatlak ellerinde bir koku vardır. 
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56      Saba, Ziya Osman, Geçen Zaman Nefes Almak, İstanbul 1991, s.118
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Göğüsleri tahta gibi dümdüz, kolları incedir. Sevgili ve şair aynı kalaylı tastan su içer. Şair, 
Esma’nın bakışı, koynundan çıkardığı çağlayı yiyişini unutmaz. İkisi arasındaki alâkayı 
öğrenen Esma’nın ailesi Esma’yı sokağa bırakmaz. Aradan epeyce zaman geçmiştir. Şair 
duygularını şöyle ifade eder: 

Delik tastan akan su gibi 

Esma da çocukluğum da kaynayıp gitti

Arif Damar, “Çocukluğum”64 adlı şiirde, denizin zor ve aşılmaz olduğu günlerde 
Gelibolu’da, yolcular, balıkçılar ve kayıkların yaşadığı zorlukları anlatır. Damar, böyle 
kötü havalarda yaşadığı korkuları şöyle dile getirir:

...

Onun küçük dünyasında, 

kırmızı bir yerlere sefer eden gemilerin,

bu gece yelkenleri kopmuş,

direkleri kırılmıştır.

Dışarda, kocaman kanatlı vahşi kuşlar…

Nerdeyse kapı açılacak,

içeriye, denizden kopuk gelen,

acayip hayvanlar ve görülmemiş insanlar girecektir.

Onu korkunç bir yere kaçıracaklar.

Sedat Umran, “Çocukluğuma Dönüş”te65 çocukluğunun eğri sokaklarına dalmayı 
ve annesinin ıslak dudaklarının alnına değmesini ister. Şaire göre, çocukluğu büyük bir 
dünyadır. 

Ümit Yaşar Oğuzcan, “Mesut Ninni”de66 çocukluğunda gamsız, avare olduğunu 
söyler. O deli dolu günleri hasretle anar. Çocukluğunu mesut bir ninniye benzetir. Ellerinin 
değişmiş olmasına hayret eder: “Tahta atım, topacım, çemberim nerede; küçücük ellerim 
ne kadar da büyümüş; küçük arkadaşlarım neredesiniz.” der. Şaire göre bütün neşe ve 
huzur çocukluktadır. 

Sezai Karakoç, “Çocukluğumuz”da67 annesi ve babasına dair hatırlarını nakleder. 
Annesi ona ilk olarak Allah’ı öğretip Allah’ın insana şah damarından daha yakın olduğunu 
söylemiştir. Annesi, dilinde Yunus olduğu halde gizli gizli ağlar. Annesinin ağladığını 
gören şairin dünyası kararır. Babası ise ona uzun kış gecelerinde Hz. Ali cenkleri anlatır. 

Necmettin ÖZMEN

64      Arif Damar, Alıcı Kuşu Kardeşliğin, İstanbul 1990, s.39-41
65      Sedat Umran, Sonsuzluk Atı, İstanbul 2000, s.150
66      Ümit Yaşar Oğuzcan, Şiir Denizi 1, İstanbul 2003, s.52-53
67      Sezai Karakoç, Şiirler IV Zamana Adanmış Sözler, İstanbul 1997, s.32-33
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Bu sebeple şair, Hz. Ali’yi çok sever. Sokakta çocuklarla oynarken Hz. Ali rolünü kimseyle 
paylaşamaz. Babası ona, Hz. Ali’nin yanında, İslam’ı, fetihleri, Bedir’i, Mekke’yi, 
Hayber’i de anlatır. Şair, şiirin sonunda:

Şimdi hiçbirinden eser yok

Gitti o geceler o cenk kitapları

Dağıldı kalelerin önündeki askerler

Çocukluk güzün dökülen yapraklar gibi   der.

Yukarıya alınan şiirlerde görüldüğü üzere şairler çocukluk günlerinin saf ve masum 
olduğuna inanır. Çocukluk hatıraları onların vazgeçemediği temler arasındadır. Bazen 
anne-baba-büyükanne-büyükbabaları ve onlarla ilgili hatıralarını, çocukluk dönemi 
inanışlarını, eski aşklarını, yaşadıklarını, sokaklarını, korkularını, aldıkların dini eğitimi, 
köyünü konu ederken bazen çocukluklarının arı-duru duygularını dile getirirler, o günleri 
büyük bir özlemle anarlar. 

c) Çocuk, Acı ve Merhamet

Çocuk ve merhamet teması da şairler tarafından sıklıkla işlenir. Çocukların mutsuz 
ve hasta olması şairlere büyük acı verir. Şairler çocukları üzen çok farklı sebepleri veya 
acıları ve onların sebeplerini anlatır. Ali Ekrem Bolayır, “Küfeci Çocuk”ta68 çalışmak 
zorunda olan bir çocuğu tasvir eder. Çocuğun vücudu ince ve kemiksizdir, küfecilik 
yapar. Hayatın ağır yükü onu ezer. Sönük bakışlarına sonsuz ıstırap dolar. O çocukluğunu 
geçime adamıştır. Güneş yüzünün rengini soldurmuş, hava yanık teneffüsünü yutmuştur. 
Tabiat onun bedenini tutup adeta zillet toprağına atmıştır. O toprak üzerinde kırık küfesi 
ve çürük elbiseleri ile yatar. 

Mehmet Celal’in, “Su-i İtiyad”69 adlı şiirinde sigara içen bir çocuk konu edilir. Şair, 
çocuğu o halde görünce üzülür. Çocuğun kötü ahlakı sigara içerek başlamıştır. Şair onun 
elinin bir gün şaraba da uzanacağını düşünerek daha da çok üzülür. Kötü davranışların 
nereye varacağını şöyle anlatır:

Tütün içtikçe bu masum büyür sonra içer,

 Biralar… Derken, amerler, rakılar, konyaklar,

 Saf olan ruhunu bir lahzada bir bâde ezer,

 Kırılır belki kadehler… Boşalır bardaklar

Şair böyle devam eden bir çocuğun bir gün hayâsız bir insan olmasından endişe eder. 
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Tevfik Fikret, “Haluk’un Bayramı”nda70 bir bayram gününden bahseder. Oğlu Haluk 
bayram olduğu için çok sevinçlidir. Şair neşe içindeki oğluna bakar. Aklına bayramlarda 
sevinemeyen babasız, ümitsiz çocuklar gelir. Onların bayram şarkıları matem bağrışmaları 
gibidir. Oğlu Haluk’a:

Çıkar o süsleri artık sevindiğin yetişir, 

Çıkar, biraz da şu öksüz giyinsin eğlensin, 

Biraz güzellensin. 

der.  “Hasta Çocuk”71 başlıklı şiirinde hasta bir çocuğu anlatır. Çocuk hummaya yakalanmış 
ve sekiz gündür yatmaktadır. Bu yetim çocuğun annesi ve ninesi endişelidir. Fikret, şiirde 
anne ve ninenin duygularını dile getirir.

M. Emin Yurdakul’un, “Kibritçi Kız”72 adlı şiirinde: “lepiska, gür saçları dağınık; 
gözlerinin altı çürük, yüzü kirli ve yanık, üstü eski, ayağında koca bir çift kundura” olan 
yetim bir kız çocuğu sokak sokak dolaşarak kibrit satar. Kibritlerini satabilmek için nice 
frengili yüzlere: “Beyim” der. Çalışmak zorunda olan bu yetim çocuğa kimse acımaz. 
“Alil”de73 bir kış günü baba-oğul sert buzları çiğneyerek kaldırımlarda ilerler. Bu sırada 
kör bir dilenci çocuğa rastlarlar. Baba, dilenci çocuğa bir sadaka uzatır ve oğluna şöyle 
der:

O ağrıksız o gök ela gözlerinle,

Buna bak da bir şükr eyle.

“Ahretlik”te74 Bolulu bir kız çocuğu tarlalarını süremedikleri, aç kaldıkları için İstanbul’a 
gelmiştir. Babası kız çocuğunun birkaç yıllık çalışması ile öküz alacaktır. Şair çocuğa çok 
acır ve şöyle der:

Bari sizler dokunmayın, şu yuvasız kuşçuğa;

Dokunmayın memleketin şu bereli gülüne

Dokunmayın annesizdir; dokunmayın, çocuğa;

Dokunmayın, şimdi ağlar; dokunmayın gönlüne.
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70      Dıranas (Hzl.), A.g.e., s.155-156
71      Dıranas (Hzl.), A.g.e., s.43-49
72      Tansel (Hzl.), A.g.e.,s.57
73      Tansel (Hzl.), A.g.e.,s.310
74      Tansel (Hzl.), A.g.e.,s.52-53



189

Şair, “İlk Yara”da75 hasta bir çocuğu anlatır. Çocuk mavi göğe, bulutlara, göllere, minareye, 
kiliseye, yangına bile güler. Çünkü o hastalığının farkında değildir. Çocuk kendisini 
muayene etmeye gelen doktora dahi güler. Fakat doktor ona ilk müdahaleyi yapıp canını 
acıtınca, herkesten en sevdiklerinden bile korkmaya başlar. Onun gülen yüzünü tedirginlik 
kaplar.

 Cenap Şehabettin, “Rüya-yı Yetim”de76 üvey annesinden süslü bir bebek isteyen 
çocuğu konu eder. Çocuk üvey annesinden bebek ister. Üvey anne çocuğu döver. Çocuk 
baygın bir halde yere düşer. Çocuğun gerçek annesi, olanları hisseder, rüyasında çocuğuna 
görünür. Gerçek annesi çocuğuna şöyle der:

Yavrum; senin gönülcüğün isterdi bir bebek

Gökten getirdi işte bu dem validen sana

“Hemşire yüzlü ”valide şehperli bir melek

Mehmet Akif Ersoy, “Küfe”de77 Hasan adlı bir çocuğu anlatır. Hasan’ın küfe hamalı 
olan babası ölmüştür.  Hasan, babasının ölümünden sonra, kardeşi ve anasına bakmak için 
aynı küfeyle hamallığa başlar. Akif’in bir diğer şiiri “Bayram”da78 çocuklar bayram günü 
neşe içinde eğlenir. Şairin gözü, babaannesinin kolunda yürüyen ve salıncağa binmek 
isteyen bir yetim çocuğa takılır. Çocuk, parası olmadığı için salıncağa binememektedir. 
Salıncak sahibi, şairin ricasından sonra, çocuğu salıncağa bindirir. 

Ahmet Kutsi Tecer’in, “Hasta Çocuğa Türkü”sü79 belki de çocuk ve merhamet 
başlığının içini dolduracak en güzel şiirlerden biridir. Şiirde hasta bir çocuk vardır. Şairin 
gördüğü her şey, herkes; koştuğu yerler, ağaçlar, kuşlar, kumlar, çocuklar, çimenler, 
çiçekler, kelebekler, kediler, köpekler, komşular şaire hep hasta çocuğun durumunu sorar. 
Şair, soranların hepsine çocuk için “İyi olacak.” der.

Nazım Hikmet, “Kız Çocuğu”80 adlı şiirinde, II. Dünya Savaşı’nda, Hiroşima’da, 
yedi yaşında iken öldürülen bir kız çocuğunu anlatır. Çocuğun ölüsü kapıları çalar. 
“Çocuklar öldürülmesin, şeker yiyebilsinler.” kampanyası için imza toplar. Şiirde, 
çocuğun savaş sırasındaki ölümü şöyle anlatılır: 
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  Saçlarım tutuştu önce, 

  Gözlerim yandı kavruldu,

  Bir avuç kül oluverdim,

  Külüm havaya savruldu.

Nazım Hikmet, bir başka şiiri “Ya Ayni Ya Habibi”de81, Ya Ayni Ya Habibi şarkısını 
dilinden düşürmeyen Port-Saidli on üç-on dört yaşında Mansur adlı bir ayakkabı boyacısı 
çocuğu konu eder. Kara kuru, çıplak ayaklı, başıkabak Mansur, gelen geçenin ayakkabısını 
boyar. Port Said yakılır, ölenler olur. Şair, bir sabah gazetedeki fotoğrafta, ölenler arasında 
Mansur’un fotoğrafını da görür.

Ömer Bedrettin Uşaklı, “Başaklar Arasında”da82 kundağı fakirlik sebebi ile 
başaklardan yapılmış bir asker çocuğunu konu eder. Çocuğun oyuncağı yoktur, elbiseleri 
yamalıdır, annesi tarlada ekin biçer. Çocuğun babası da askerdedir. Şair, bir asker çocuğu 
olduğu için ondan ağlamamasını ister. 

Rıfat Ilgaz, “Çocuklarım”da83 öğrencisi olan çocuklardan bahseder. Bu çocuklardan 
bazıları şairi gördüğünde elindeki ıspanak demetini, küfesine koyup evine götürür. Bazıları 
palto ve ayakkabı yüzünden okulun semtine bile uğramaz. Derslerde yumurtanın kalorisi 
hesap edilirken öğrencilerin kimi Balıkpazarı’nda limon satar, kimi Tahtakale’de çaycılık 
yapar. Şaire göre hayatın gerçekleri ile okulda işlenen konular birbirinden tamamen 
farklıdır. Şair, onlarla okulda iken yaşadıklarını şöyle anlatır:

Karşılıklı neler öğrenmedik sınıfta

Çevresini ölçtük dünyanın 

Hesapladık yıldızların uzaklığını

Ortaasyadan konuştuk af kıtlığında

Birlikte neler düşünmedik

Burnumuzun dibindekini görmeden

Bulutlara mı karışmadık

Güz rüzgârlarında dökülmüş

Hasta yapraklara mı üzülmedik

Serçelere mi acımadık

Kendimizi unutarak
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81       Nazım Hikmet, A.g.e., s. 87
82       İnci Enginün (Hzl.), Ömer Bedrettin Uşaklı Bütün Eserleri, Ankara 1988, s.16
83       Kasır (Hzl.), A.g.e., s.81
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Oktay Rıfat, “Polonyalı Çocuklar”84 da Polonyalı çocukları konu eder. Şair tecahül-i 
arif sanatının güzel bir örneği sayılabilecek bu şiirde hislerini şöyle anlatır: 

Yaramazlık eden çocukları

Kömürlüğe kapatırlar

Hırsızlara verirler

Tavana asarlar bacağından

Peki ama hepsi mi yaramaz

Polonyalı çocukların

Ziya Osman Saba, “Çocuklar Bakıyorlar”da85 bir deri bir kemik, zayıf, hasta, 
kimsesiz çocukları anlatır. Bu çocuklar hastadır; elleri oyuncakları tutamaz, bacakları 
koşamaz, benizleri sapsarıdır.

A. Kadir, “Ve Çocuklar”86 adlı şiirinde çalışmak zorunda kalan çocukları anlatır. 

Çocuklar ormanda,

çocuklar dağda, bayırda

çocuklar uykularında, ahırda.

Çocuklar Süreyya Paşa Fabrikasında.

Çocuklar pamuk topluyorlar

sarı sarı emlerine bakarak,

Çukurova mıntıkasında.

Onlar topraktan ekmek, pancardan şeker, tezgâhtan çulâki çıkarır:

Ama gene insanların ekmeği yok.

Ama gene çocuklar kemik veremi. dir.

Cahit Külebi, “Mehmet Ali”87 başlıklı şiirinde; Mehmet Ali’nin hikâyesini anlatır. 
Mehmet Ali savaş bitmeden üç ay önce,  anası işe giderken doğar. Doğduğunda zeytinyağı 
ve ekmek kıttır.  Mehmet Ali az süt emer, az ışık görür, az ısınır. Mehmet Ali, anasının 
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84     Oktay Rıfat, Bütün Şiirleri, İstanbul Ekim 1994, s.25
85     Saba, A.g.e., s.142
86     A. Kadir, Mutlu Olmak Varken, İstanbul 2003, s.78-79
87     Külebi, A.g.e., s.33
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yorgunluğunu hisseder. Bu yüzden bol bol uyur. “Çocuklar I”de88 20. yüzyıl, sabi sübyan 
demeden bütün çocuklara çok kötülük eder. Çocuklar ev, ekmek, öpülmek, okşanmak ister; 
oysa dünya üzerinde birçok şehirde taşlanmış kuşlar gibi tedirgin dolaşan binlerce çocuk 
vardır. Çocukların gözlerinde mavi dumanlar tüter; fakat karaçalılara benzeyen bacakları 
toz duman içindedir. Çocukların babaları ölmüştür; anneleri, mendil bile bulamadığı için 
çocukların terini saçlarıyla siler. 

Necati Cumalı, “İstanbul’un Serseri Çocukları”nda89 İstanbul’da yaşayan serseri 
çocukları ve köyden şehre gelen, şehirliler tarafından horlanan, küçük görülen çocukları 
konu eder. O çocukların bir gün hayata tutunacaklarına inanır. Bu yüzden şehirde 
yaşayanlara şöyle seslenir:

Üzülmeyin hanımlar beyler

…

Boy atacak yeşerecekler nasıl olsa  

Arif Damar, “Yaprak”90 başlıklı şiirinde annesini kaybetmiş bir çocuğun duygularını 
anlatır. Çocuk annesi için yaptıklarını hatırlar: 

Kahvesini çekerdim el değirmeninde

İpliğini 

İğnesini geçirirdim

Saat

Kaç sularında

Söylerdim 

Gözlüğünü bulurdum

Koyduğu yerde

Su küpünü

Suyla doldururdum, 

Öperdim ellerinden

Ahmed Arif, siyasi mesajları da bulunan “Adiloş Bebenin Ninnisi”nde91 töreden 

Necmettin ÖZMEN

88      Külebi, A.g.e., s.97-98
89      Necati Cumalı, Yağmurlu Deniz, İstanbul 1968, s.14
90      Arif Damar, Ay Kar Toplamaz ki, İstanbul 1990, s.218
91      Evren Ergun vd.(Hzl.), Cumhuriyet Dönemi Çocuk Şiirleri Seçkisi, Ankara 1998, s.79



193

dolayı acı çeken çocuğu konu eder.  Töreye göre bir çocuk hasta olmaması için doğumdan 
sonra üç gün memesiz bırakılır, emzirilmez. Adiloş Bebe de bu töre sebebiyle doğduğunda 
üç gün aç bırakılır. Şair, çocuktan kendisine bunu yapanları tanımasını ve büyüdüğünde 
ona göre hareket etmesini ister.

Gülten Akın, “Annesi Çalışan Çocuğun Ağıdı”nda92 annesi çalışan çocukların 
üzüntüsünü anlatır. Böyle çocuklar için, karadan başka boya bir işe yaramaz; masa kurudur, 
tavan donuktur, halı somurtuktur. Çocuğun penceresi kuşları çekmez, nergislerinin soluğu 
azalır. 

Yavuz Bülent Bakiler, “Sivas’ta Yoksul Çocuklar”da93 Ulu Cami avlusunda dilenen 
çocukları anlatır. Bu çocuklar yalvaran gözlerle etraflarına bakar. Küçücük esmer ellerini 
“emilerim sadaka” diyerek açar. Ardından hükümet konağının yanında daha fırça bile 
tutamayan elleriyle boyacılık yapan, Garipler Pazarı’nda “boş hamal” diye bağıran, nane-
su satan, Bezirci–Yüceyurt-Altıntabak’ta çamurdan oyuncaklarıyla oynayan ve mahkeme 
salonlarında suçlu olarak bulunan çocukları anlatır. Yurdun bütün kimsesiz ve yoksul 
çocuklarından bahseder. Onların koparılmış bir başaktan farkı olmadığını ifade eder. Bu 
hâlde olan çocukları gördüğü için yaşamaktan utanır, gözlerinin ve yüreğinin kendisinden 
alınmasını ister.

Ataol Behramoğlu “Ağıt”ta94 altı yaşındaki Ali’yi konu eder. Aslında verilmek 
istenen mesaj farklı olsa da şiir çocuk teması üzerinden kurgulanır. Ali simit satıcısıdır, 
büyüyünce artist olmak ister. Fakat bir gün zabıtadan kaçarken bir Mercedes’in altında 
kalıp ezilir. Renkli gazetelerde onun cesedi sergilenir.

Nurettin Durman, “Çocuk”ta95 şehirde yaşamak zorunda olan çocukların hayatını 
anlatır, şehir hayatının zorluklarını dile getirir: 

Ama dikkat. Deniz, sokak, cadde, 

Çelik çomak yok artık

Kenger sakızı kalmadı, 

Resimli renkli hediyeli,

Patenti yabancı memleket malı çikletler.
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92       Kasır (Hzl.), A.g.e., s.10-141
93       Bakiler, Duvak, s.4-5
94       Behramoğlu, Şiirler 1959-1982, s.187
95       Kasır (Hzl.), A.g.e., s.195



194

Çocuk nadide bir çiçekten daha çiçek iken, 

Plastik top pet şişe

…

Şehir hummalı böcek

Şehir kötü yürekli bir dev

Evin içi sırlı kutu ne demeli,

Sokak korkunç tehlike

 Dikkat çocuk, caddeye kaçan top patlar sonra

 Sonra şoför amcalar aparır seni.

Metin Önal Mengüşoğlu, “Filistinli Çocuklar”da96 Suriyeli, Lübnanlı, Ürdünlü, 
Iraklı, Filistinli çocukların sapana koyup attıkları taşla verilen mücadelelerini anlatır. 
Şaire göre bu çocuklar haklıdır.  Çocuklar kurşunlar gelip kendilerini vurmadan önce, 
yaptıklarını oyun zanneder. Küçücük canları telef olsa da mahzun bakışları yerlere yıldız 
ekse de çeşmelerinden su yerine kan aksa da bu çocuklar şairin kalbinde saklıdırlar. Bu 
coğrafyanın çocuklarının mücadelesi: 

Çeliğe karşı nasıl dayanır, 

Siz karton mızraklısınız çocuklar

dizeleriyle verilir.

İsmail Uyaroğlu, “Annesi Almanya’da Çalışan Çocuğun Şiiri”nde97 annesi çalışmak 
için Almanya’ya gitmiş bir çocuğun duygularını işler. Çocuk, annesinden uzak olduğu 
için geceleri uyuyamaz. Annesinden ne oyuncak, ne saat, ne elbise hiçbir şey istemez. 
Çocuk annesine şunları söyler: 

Ne zaman bir çocuk görsem,

Tutmuş elinden annesinin, 

Mutlu uçar gibi yürüyen, 

Sen gelirsin aklıma, gülümseyişin gelir,

Yakar içimi incecik bir duygu:Özlem

Çocuk, annesine, geri dönmesi için âdeta yalvarır. Eğer gelemiyorsan:

Necmettin ÖZMEN

96      Kasır (Hzl.), A.g.e., s.208
97      İsmail Uyaroğlu, Büyüyünce, İstanbul 1986, s.23-24
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Işığa yükle gülüşünü, 

Ve bana gönder

…

Rüzgara yükle şefkatini, 

Ve bana gönder; 

….

Kuşlara yükle sıcaklığını, 

Ve bana gönder.  der. 

Cumali Ü. Hasannebioğlu, “Yetimhane Çocukları İçin”de98 kimsesiz çocukları 
anlatır. Onlar gözyaşlarını yedekleyip avuç açarlar. Onların yüreği aşağılanır. En çılgın 
sevinçleri balçıklara sıvayıp can alıcı geceleri nikotinli bir emzikten aşırırlar. Kaşları 
çatıktır. Onlar, imamsız camiler önüne kuşluk vakitlerinde bırakılmışlardır, bu yüzden 
yerli yersiz gülerler. Yetimhane çocukları şöyle düşünür:

Ölüm bizi gözlüyor gece gündüz, her yerde

Bir yetimhane kıvrılıp uyuyorken içimizde

İhsan Işık, “Akdeniz Kıyısı’nda Bir Çocuk”ta99 Akdenizli bir çocuğu anlatır. 
Çocuğun saçları darmadağın, minicik parmakları sıkılıdır. Çocuk, alevler ve çığlıklar 
yükselen Bosna-Hersek, Lübnan ve Filistin’in imdadına yetişmek ister. Boyu kısadır, 
silahı yoktur ama yerinde duramaz. Alnı boncuk boncuk terdir; bir şey yapamadığı için 
büyümek ister.

Ahmet Efe, “İstemem”de100 çocuğu gönül saksısında bir çiçek, nur harmanında 
bir ışığa benzetir. Çocukların bir lokma ekmek için ağlamasını istemez. “Balkondaki 
Çocuklar”da101 büyüklere seslenir: “Sevimli, güzel çocukları baharlarda balkonlardan 
indirin, çocuklar güneşi ve toprağı görsünler.” der. Şehir çocuklarını balkonda tutmanın, 
onlara hayatı yasak kılmakla eşit olduğunu söyler. Balkonları, kentlerin kafesi olarak 
görür. Şaire göre çocuklar bu kafeslerden indirilmezse sonsuza kadar ağlarlar. 

Ahmet Mercan, “Cevapsız Büyüyen Soru”da102 Halepçe, Hiroşima, Hama,Filistin, 
Bosna ve Azerbaycan’da:
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98      Kasır (Hzl.), A.g.e., s.216
99      Kasır (Hzl.), A.g.e., s.234
100    Karataş (Hzl.), A.g.e., s.202
101    Karataş (Hzl.), A.g.e., s.200
102    Kasır (Hzl.), A.g.e., s.268
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Hiçbir şey istememiştim sizden

Oyuncaklarımı bile yapardım ben

Anlamadan, anlayamadan düştüm

Bir cevap istiyorum sizden bir cevap 

Ben hangi suçtan öldürüldüm

diyen çocukların acılarını, çektiği sıkıntıları konu eder. Bu çocuklar insanlığa:

Ben anneme, ben bebeğim

Ben babamın eve dönüşüne doymadan

Elleri yakanızda ölen çocuğum  der.

Görüldüğü gibi şairler, çocukların yaşadığı acılara son derece duyarlıdır.  Onlar 
çocukların acısını paylaşır. Annesiz-babasız, çocuğa hiç yer bırakmayan şehirde yaşamak 
zorunda olan, annesi çalışan, fakir, dilenen, bizzat çalışan-çalışmak zorunda olan, hasta-
zayıf, kıtlık-savaş mağduru, kötü alışkanlık sahibi-suçlu çocuklar şairlerin sık işlediği 
konular arasındadır. Bu şiirlerin ortak noktası; çocukların yaşadığı acıların sebebine isyan, 
onların yaşadığı acıları hak etmedikleri ve bu acıların bir an önce sona ermesi arzusudur.

d) Çocuk ve Aile

Çocuk ve aile konulu şiirlerde esas olarak çocuğun safiyeti ve güzelliği anlatılır.  
Çocuğun aileye getirdiği mutluluk ve aile bireylerinin birbirine karşı duyguları da sık 
sık işlenir. Şairlere göre, çocuk bir ailenin en büyük saadet kaynağıdır, çocuksuz bir aile 
tasavvur etmek imkânsızdır. Tevfik Fikret, “Terennüm”ü103 oğlu Haluk için yazar. Şiirde, 
Haluk’un çocukluğundaki masumiyeti, güzelliği ve sevecenliğini anlatır. Şiirin nakaratı 
şöyledir:

Çocuktun, bir melektin sen;

Sen ey Fikret’in sevgilisi;

                Bulur her an

           İnleyen gönül

Güzelliğinin gülünde bir hoş koku

Çocukluktan, o cennetten

Necmettin ÖZMEN

103    Refik Durbaş, Hayatı ve Toplu Şiirleri Tevfik Fikret, Y.y.y. 2007, s.443
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Şair, “Haluk’un Sesi”nde104 de benzer duyguları, çocuğun bir baba için ne ifade ettiğini 
dile getirir. Şiir şöyle biter:

Melek çocuk baban senin sesinde bahtiyar olur; 

Şakıyor sesin

Ne ruhsun bilir misin!

Mehmet Emin, “Yetim Çocuk Yahut Ahmet’in Kaygusu”nda105 on yaşında boynu 
bükük, bağrı yanık, üstü başı eski püskü bir çocuğun; askere gitmiş ve henüz dönmemiş 
olan babasının yolunu nasıl gözlediğini anlatır. Bu çocuk:

Uzaklardan yola doğru bir karaltı görünce,

Her rençber tarlasından köycüğüne dönünce,

“İşte odur, odur!” diye sevinerek koş…  (ar.)

Şair, “Babacığım”da106 babasından sürekli bir şeyler isteyen bir çocuğun, işçilerin ne 

zorluklarla para kazandığını görünce isteklerinden nasıl vaz geçtiğini “Sofra Başı”nda107 

ana, baba ve kardeşleriyle bir sofra etrafında bulunan çocuğun mutluluğunu anlatır. Çocuk: 

Ben burada düğün gibi zevk bulurum, 

Cıvıldayan kuşlar gibi şen olurum.  der.

Faruk Nafiz’in oğlu yoktur. “Oğluma”108 adlı şiirini olmayan oğlu için yazar. Ona: 

Bir gün cihana gelmen mukadderse, anlarsın 

Bu gelişten gözümü, göynümü yıldıran ne?

der. Ardından bir oğlu olsaydı onun dünyada ne gibi zorluklarla karşılaşacağını anlatır. 

Doğmamış ve doğmayacak oğlunun dünyadaki zorlukları görmediği için aslında bahtiyar 

olduğunu söyler. Şiirdeki baba, dünyaya gelme ihtimali olmayan oğlunun bile sıkıntı 

çekmesini istemez.

Halide Nusret, “Oğluma”109 adlı şiirinde, oğlunun dünyaya gelişinin kendisine bahşettiği 
mutluluğu anlatır: 
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104      Durbaş (Hzl.), Şermin ve En Güzel Çocuk Şiirleri, s.89
105      Tansel (Hzl.), A.g.e., s.30
106      Tansel (Hzl.),  A.g.e., s.31
107      Tansel (Hzl.),  A.g.e., s.313
108       Faruk Nafiz, Elimle Seçtiklerim, İstanbul 1934, s.10-11
109       Halide Nusret Zorlutuna, Ellerim Bomboş, Ankara 2001, s.48
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Çiçeksiz, kokusuz, karanlık, çorak,

Bir sefil yerdeydim geldiğin zaman.

Doğdun hayatıma ışık saçarak 

Gülüşünde bahar, gözlerinde tan

 …

Aldın beni derdin, gamın dışına,

Sesin bülbül oldu ömrün kışına

Parlak gözlerinin bir bakışına,

Ergün’üm bin canla kurbandır anan!

Arif Nihat Asya, “Anne”110 başlıklı şiirinde, bir annenin çocuğuna karşı hislerini 
anlatır. Anne çocuğuna şöyle der: 

İlk kundağın,

Ben oldum, yavrum;

İlk oyuncağın, 

Ben oldum!

Acı nedir, tatlı nedir? Bilmezdin:

Dilin, damağın ben oldum!  

,Anne, çocuğuna kendisini anlatmaya devam eder. Anne, çocuğun elinin ermediği, dilinin 
dönmediği zamanlarda kolu kanadı, dili dudağı olur. Görenler kıskanmasın diye çocuğun 
gülücüklerini saklar; onun tülü, duvağı olur. Onun annesi olarak anılmaktan büyük zevk 
alır, bir dediğini iki etmemeye çalışır. Çocuğu, kendisini ne kadar kırsa da kırılmamaya 
çalışır. 

Asaf Halet Çelebi, “Şefkat”te111 çocuk özlemini dile getirir. Başkasının bile olsa 
ağzı, burnu, kulağı, sıcakkanlı, insan yavrusu olan çocuğu sevmek ister. 

Ziya Osman Saba, “Ana, Baba, Evlat”ta112 çocuğun aileye getirdiği mutluluğu ve 
onun halini anlatır: 

Bir beşik içinde şimdi 

Bütün sevinçleri küçücük 

Necmettin ÖZMEN

110     Asya, A.g.e., s.154
111     Asaf Halet Çelebi, Bütün Şiirleri,  İstanbul 1998, s.53
112     Saba, A.g.e., s.82
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Küçük ayakları, küçücük avuçları 

Daha kaç günlük 

Beceriksiz nefes alışları duyulur. 

Ana, baba, evlat küçük odada üçü 

Etrafında deste deste nur, 

Ağzında ak bir koku annesinin sütü

Bedri Rahmi Eyüboğlu, “Oğlum Mehmed’e” üst başlığı ile yazdığı dört ayrı şiirde 
gökyüzünü, evleri, meyveleri ve ağaçları oğluna anlatır. “Ağaçlarımızı Takdim Ederim”de 
ağaçları bahçelerine nasıl diktiklerini anlatır. “Meyvelerimizi Takdim Ederim”de113 oğluna 
şunları söyler:

Dilerim Allah’tan

Meyve ağaçları sıralansın ömrün boyunca

Hazzın biri tükenmeden

Öteki yansın dallarda alev alev

Ve rüyalarına salkımların buğusu dolsun

Cürmün taşla çağlamaktan

Yaran böğürtlen dikenlerinden 

Ölümün ağulu dutlardan olsun 

Coşkun Ertepınar, “Cem’imle Ben”114 adlı şiirinde, torunu Cem’in dünyaya 
gelişinden sonra yaşadığı değişimi anlatır:

Doldurdu birden dünyamızı

Yüzü ve sesi.

Tazelendi kolum, kanadım

Çocukluğuma yeniden başladım 

Behçet Necatigil, “Çocuklar”da115 yoksul ve yorgun annelerin tenha saatlerde kasap 
ve manavlarda, çocukları için yiyecek arayışlarını anlatır. Yorgun anneler, onlara: “Hasta 
kaç gündür yemiyor, biraz et, biraz meyve verin” der. Anneler, evdeki yağ, şeker ve çayın 
bitmesinden endişe eder.
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113     Bedri Rahmi Eyüboğlu, Dol Karabakır Dol, İş Bankası Yayınları, İstanbul 2005, s.41
114     Ertepınar,  A.g.e, s.125
115     Necatigil, Şiirler 1938-1950, s.232
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İlhan Geçer, “Evsiz Barksız Çocuksuz”116 adlı şiirinde çocuksuz olmamın verdiği 
ıstırabı dile getirir.  

Benim hiç çocuğum olmadı

Yıllar yılı tenha kaldı kucağım

Mutluluklarımın buruktu tadı

Hep bir yanı kırık tüttü ocağım

Mehmet Çınarlı, “Küçük Kaan”117 başlıklı şiirini, torunu Kaan Yahşi’ye ithaf eder. 
Kaan Yahşi yürekten gülüşü, anlamlı bakışı, yumuşacık yanakları ile çevresinde sevgi 
ağları örer. O eski dünyaya yeni bir şey getirmiştir. Şair bunu şöyle ifade eder:

Yeni bir şey getirdiğin belli

Doğduğun anda eski dünyaya

O nedir, keşke bir görüp bilsen

Sedat Umran, “Arsız Çocuk”ta118 bir çocukla dedeyi anlatır. Çocuk, dedesinden 
birdirbir oynamak için sesinin yankısını; zıpzıplarını içine koymak için elinin gölgesini 
vermesini ister. Dedesinden, dinlemekten bıktığı Keloğlan masalı dışında bir masal 
anlatmasını, ezan okuması için şeytan minaresinin müezzinini çağırmasını ister. 

Gültekin Samanoğlu, “Çocuk”119 başlıklı şiirinde, bir anne-babanın beşikte uyuyan 
çocuğuna dair duygularını anlatır. Anne-baba, elleri yumuk uyuyan çocuklarının rüyaların 
en güzelini gördüğüne inanır. Onun cennetten haberdar imiş gibi bir hali vardır. Anne-
baba çocuklarının bir çiçek gibi solmaması için dua eder; evlerine biri gelince nazar 
değmesinden korktukları için çocuğu uyandırırlar. 

A. Öztemiz Hacıtahiroğlu, “Annelerin Serdiği Yataklar”da120 bir çocuk için, 
annenin serdiği yatağın: “Çırpınan yavru kuşun döktüğü tüyden yumuşacık ve kıyılardan 
süzülen ince köpükler gibi ak” olduğunu ifade eder. Çocuklar, acıyla gözyaşı dökseler 
bile annelerinin serdiği yataklar çocukları bağrına basar, onları avutur. Çünkü anneler 
yavrularına yorgan olarak kalplerini serer.  

Yavuz Bülent Bakiler, “Menzil Menzil Büyüyen Hasretin”121 adlı şiirinde çocuğuna 
olan hasretini ifade eder. Şiir şu mısralarla biter: 

116     Geçer, A.g.e., s.12
117     Çınarlı, A.g.e., s.79-80
118     Umran; Akay (Hzl.), A.g.e., s.75
119     Gültekin Samanoğlu,  Alacakaranlık, Ankara 1970, s.59-60
120     Umran; Akay (Hzl.),  A.g.e., s.39
121     Bakiler, Duvak,  s.10-12
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 Bir gün bana seslenip “Babacığım gel” desen, 

 Derim ki bu çağrının üstünde ferman yok.

Ali Akbaş, “Bebeğe”122 adlı şiirinde çocuk sahibi olmanın mutluluğunu anlatır. 
Öpüp kokladığı eşi ona çocuk vermiştir. Allah böylece yuvalarını şen etmiştir. Şair, şöyle 
dua eder: “Tanrım yuvamızı şadûman etti, elimizden geri almasın. Ben koca çınarım sen 
kolum kanadım, sakın bora tipi yolmasın. En güzel ninniyi söylesin anan, bulutlar uykunu 
çalmasın. Gül dudağın, aman bir gül gibi solmasın. Türklüğe yaraşır bir er olasın gözümüz 
arkada kalmasın.” 

İsmail Uyaroğlu’nun, “Çocuklar Güven İster123 adlı şiirinde bir çocuk kötü bir rüya 
görür; uyanır, anne-babasını arar. Onların yanında olduğunu görünce, kendini güvende 
hisseder, tekrar uykuya dalar. Sanki anne ve babasının tuttuğu elinden rüyasındaki ayı, 
kurt ve aslanlar anne ve babasına geçmiş ve çocuğun kötü rüyası sona ermiştir.  

Çocuk ve aile teması etrafında genelde anne-baba-dede-çocuk ve onların 
birbirleriyle ilişkileri, çocuksuz-mutsuz aileler, çocuklu-mutlu aileler konu edilir. Çocuk, 
bu şiirlerde genelde pasiftir, sevilir; aile bireyleri çocuklar için hep iyi şeyler düşünür ve 
yapar. Özellikle annenin ve dedenin çocuk sevgisi-fedakârlığı öne çıkan konudur. Ayrıca 
çocuksuz ailelerin anne babaların çocuk özlemi işlenir. Çocuksuzluk bir felaket gibidir, 
insanı en mutsuz eden şeydir. Çocuklu ailelerin mutluluğu kelimelerle anlatılamaz. Allah 
aileye bir çocuk vererek yuvaları şen eder.

e) Çocuğun Duyguları

Çocuk, konulu şiirlerde şairler, çocuğun duygularına da yer verirler. Çocukların en 
büyük arzularının ne olduğunu anlatırlar. Mehmet Emin Yurdakul’un, “Anneciğim”124 adlı 
şiirinde çocuk, annesinin kendisi için yaptığı fedakârlıkları bilir. Kendisi uyurken annesi, 
uyanmasın diye hızlı nefes bile almaz, her rahatı unutur, onu hep camlarda bekler. Bu 
yüzden çocuk annesine acır, onu üzmez, ağlatmaz. 

Fazıl Hüsnü, “Gökanne”de125 uyumak isteyen bir çocuğun duygularına yer 
verir. Çocuk gecenin güzelliğine hayrandır. Karanlığı seyreder, bu sebeple uyuyamaz. 
“Gökanne” ona uyumasını söyler.  Çocuk Ay’ı fark eder. Ay’ın üzerindeki şekilleri 
atlara, çiçeklere, dağlara benzetir. Bulutların Ay’ı kapatmasından sonra, Ay’ın kendisi ile 

122      Ali Akbaş, Masal Çağı, Ankara 1983, s.46-4
123      Uyaroğlu, A.g.e., s.21-22
124      Tansel (Hzl.), A.ge., s.311
125       Umran; Akay (Hzl.), A.g.e., s.30
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oynadığını düşünür. Gökyüzüne bakmaya doyamaz. Çok baktığı için göğün kendisine 
kızmasından endişe eder.

Orhan Veli’nin “Bayram”126 başlıklı şiirinde, bir çocuk annesinden habersizce 
bayrama katılmak üzere Harbiye Nezaretine gidecektir. Gidişini kargaların görmesinden 
endişe eder. Çocuk, gittiğini annesine söylemezlerse onlara macun, simit, horoz şekeri 
alacağını; onları kayık salıncağına bindireceğini; bütün zıpzıplarını onlara vereceğini 
söyler. 

Sedat Umran, “Çocuğun Düşü”nde127 bir çocuğun hayallerini anlatır. Bu çocuk 
annesinin göğünde dolaşmak için bulut, saçına konmak için kuş, sesine karışmak için su, 
sevincinde açmak için çiçek olmak ister.

Gülten Akın, “Çocuğun Ölümü”nde128 hasta, ölmek üzere olan bir çocuğun 
duygularını anlatır. Çocuk: “Giderim gitmesine lakin oyuncaklarım kimin olacak. 
Anneciğimin beş vakit tuttuğu kollarım kimin, parmaklarım kimin olacak?” diye düşünür. 
Bir yandan gerçeğin farkındadır ve şöyle der:

Uyutamaz beni ninniler şimdi

Ve gürültüler uyandıramaz.

Her şey sessiz

Her şey dümdüz olsa ne gezer

Saçlarım hala asi, hâlâ yaramaz

Cahit Zarifoğlu’nun, “Kıskançlık”129 adlı şiirinde çocuk, anne-babasının elinden 
tutarak attaya gitmek, sabah, akşam yanak yanak yapmak ister. O, en çok kendisinin 
sevilmesini, kendisine yavrum denmesini, kendisiyle oynanmasını ister. 

Dilaver Cebeci, “Çocuk ve Resim”de130 resim yapan bir çocuğu anlatır. Çocuk boya 
kalemlerini alır ve kâğıda hayallerini nakşeder. Onun incecik parmakları bir huzura şekil 
verir. Çocuk; mor dağlar, gülüp duran alev saçlı bir güneş, masmavi gökyüzünde kuşlar, 
yamaçlarda papatyalar, sonsuzluktan gelip sonsuza giden bir dere, derenin kıyısında 
çimenler, iki ağaç resmeder. Çocuk, yüreğindeki sevgiyi resme aksettir. 
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126     Uyguner (Hzl.), A.g.e., s.32
127     Kasır (Hzl.), A.g.e., s.118
128     Kasır (Hzl.), A.g.e., s.140
129     Şiir Burcunda Çocuk, s.197
130     Dilver Cebeci, Bütün Şiirleri, İstanbul 2003, s.191
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İhsan Sezal, “Çocuk Kuşları”nda131 çocuklarla kuşların ortak yanını ifade eder. 
Çocukların rüyalarında gümüş kanatlı kuşlar uçuşur. O kuşlar, çocukları gittikleri yere 
götürür. Kuşların ve çocukların nereye gittiğini kimse bilmez, göremez. Çünkü çocukların 
rüyaları kuşlarla örülmüştür. 

Ahmet Erhan, “Anne”de132 bir çocuğun annesine karşı hislerini anlatır. Çocuk, 
annesinden meyveleri ağaçta, süpürgeyi duvarda, camları kirli, masadaki ekmeği olduğu 
gibi, saksıdaki çiçeği susuz, saçlarını dağınık bırakmasını ve yanına gelip oturmasını ister. 

Çocuğun Duyguları konulu şiirlerde en çok dile getirilen duygu, çocuğun annesi ile 
birlikte olma arzusudur. Çocuk; annesini herkesten kıskanır, annesinin kendisi için yaptığı 
fedakârlıkları bilir. Annesinden gizli bazı işler çevirir. Çocuk, geceleri rahat uyuyamaz, 
yüreğindeki duyguları resme aktarır.

f) Çocuk ve Ölüm

Çocuk ve ölüm konusu şairler tarafından işlenen önemli temalardandır. Bu konuyu 
işleyen şairlerin çoğu bir çocuğun ölümünü en büyük felaket olarak görür. Yeni Türk 
edebiyatının başlangıcı sayılan 1860’tan önce vefat etmiş olsa da çocuk için yazılan ve 
en çok tanınmış ölüm şiirlerinden biri Akif Paşa’nındır. “Mersiye”133 başlıklı bu şiirinde 
torunun ölümü sebebiyle yaşadığı acıyı anlatır: 

Kıyılamaz iken öpmeye tenin 

Şimdi ne haldedir nazik bedenin

 Andıkça gülşende gonca dehenin

Yansın ahım ile kül olsun güller

Onun bedeninin, gül yanağının ve renginin solması toprak altında çürümesi ıstırabına 
ıstırap katar. Şair; torununu hiç unutamaz, onun ayrılığı şairi yakıp yıkar, kül eder. Şairin 
her anı ah ü zarla geçer. Şair, daima torununun adını zikreder, ayrılığının acısı ile erir biter.

Recaizade Mahmut Ekrem 1900’de vefat eden oğlu Nijad için “Ah Nijad”134 başlıklı  
şiiri yazar. Şair, her yerde oğlunu arar:

Dağda kırda rast getirsem bir dere 

Gözyaşlarım akıtarak çağlarım 

Yollardaki ufak ufak izlere

Senin sanıp bakar bakar ağlarım

der. Şair oğlunun ölümüne dayanamaz, ona şöyle seslenir:
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Bu ayrılık bana yaman geldi pek

Ruhum hasta, kırık kolum kanadım

Ya gel bana, ya oraya beni çek 

Gözüm nuru oğulcuğum, Nijad’ım

Ömer Bedrettin Uşaklı, “O Ses”te135 bir babanın vefat eden oğluna karşı hislerini 
anlatır. Baba çok üzgündür. O, çocuk görmemek için gözlerinin sönmesini, gözyaşının 
çocuğunun mezarında kaynak olmasını, kalbinin başındaki fidana yaprak olmasını ister. 
Baharların, meyvelerin ve oyuncakların ölen oğluyla beraber yok olmasını arzu eder. 
Şöyle der:  

İstiyorum ki o ses “baba” desin 

Yeniden dirilip ruhum titresin 

İstiyorum ki o ses “baba” desin 

Mesut penceremden görsün şafaklar

Oktay Rıfat, “Çocuk”ta136 bir çocuğun ölümünü anlatır. Çocuk öldükten sonra iki 
eli vücuduna birleştirilir, mezara götürülecektir. Çocuk ölü olduğu için gitmem diyemez, 
kendisi için hazırlanan helvadan ve lokmadan tadamaz. Şiirin son dizesi, çocuk ölümünün 
büyük acısını anlatır:

Ah ölümü kimseninkine benzemiyor 

Ceyhun Atuf Kansu, “Kızamık Ağıdı”nda137 dağlar ardında, karların altında kalmış 
bir köyde, bir günde kızamıktan ölen yirmi üç masum çocuğu konu eder. Çocuklar 
kızamık ve ölümden habersizdirler. Onlar bir gül gibi toprağa düşerler. Şair, onları görür. 
Ölenlerin isimlerini tek tek sayar. Dal gibi oğlanlar, çiçek gibi kızlar ölmeden önce bir 
şeyler söylemek ister, fakat söyleyemezler. Şair, istediğini söyleyemeyen bu çocuklar için 
çok üzülür. Kansu, tepelerden inip aydınlar, hekimler ve öğretmenlerin önüne çıkıp çocuk 
ölümlerinin hesabını sormak ister. 

Nurettin Özdemir, “Başka İklimlere Sefer İçin Zorun Neydi”de138 çocuk ölümünü 
anlatır. Çocuğun dilinde masum şarkılar vardır. Saçları çözüldüğü zaman mevsim bahar 
gibi olur. Henüz onun rüyasına başka bir âlem girmemiştir. O, deli rüzgârların uğultusunu 
hissetmemiş, rüyasında bile ölüm korkusunu tatmamıştır. 
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135       Karataş (Hzl.), A.g.e., s.49
136       Oktay Rıfat, A.g.e., s.27
137       Kasır (Hzl.), A.g.e., s.103-104
138       Karataş (Hzl.), A.g.e., s.105
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Sezai Karakoç, “Anneler ve Çocuklar”139 adlı şiirinde anne ve çocuğun birbirlerinin 
ölümü karşısında neler hissettiklerini ve hallerini anlatır. Şaire göre; anne ölürse çocuk, 
bahçenin en kuytu bir köşesinde elinde siyah bir çubuk, ağzında bir leke ile kalır. Tersi 
olur, çocuk ölürse annenin durumu şöyledir:

Çocuk öldü mü güneş

Simsiyah görünür gözüne  

Elinde bir ip nereye 

Bilmez bağlayacağını anne

Şair, çocuk ve annenin birbirlerinin ölümünden sonra neler yapacağını şöyle anlatır.

Kaçar herkesten

Durmaz bir yerde

Anne ölünce çocuk

Çocuk ölünce anne

Alaeddin Özdenören, “Kerem’e Ağıt”ta140 canının bağı, kalbinin ağı olan oğlunun 
ölümünden duyduğu büyük acıyı anlatır. O öldüğü için yel ağu gibi eser, önünde duran ova 
bir kan çanağı gibidir, gökyüzü boydan boya hüzün ırmağına döner. Şair kendi ruhundaki 
acıya tabiatın da eşlik etmesini, yerlerin ağlamasını ister.  Şair, oğlunu çok özler.

Şairler, çocuk ölümünün geride kalanlar için büyük bir yıkım olduğunu ifade ederler. 
Çocuk ölümü kimsenin ölümüne benzemez, çok yamandır. Çocuk öldükten sonra geride 
kalanlar hep ağlar, tabiat başkalaşır,  güneş bile simsiyah olur. Şair, çocuğun ölümünden 
sonra başka çocukları görmek istemez. Çünkü çocuklar, ona ölen çocuğu hatırlatır. Geride 
kalanlar ölenin hasretine dayanamaz. 

Sonuç:

Her ne kadar tartışmalı ise de Türk edebiyatında yüzyıllar boyu çocuk, çocuk aile 
ilişkileri, çocuğun dünyası veya çocukluk dönemini anlatan şiirlere çok az yer verildiği 
yaygın olarak dile getirilen bir görüştür. Bazı araştırmacılar bu görüşün tersini iddia eder. 
Araştırmacılar arasındaki bu fikir ayrılığı özellikle Divan Edebiyatı üzerinde yoğunlaşır. 
Fakat Divan Edebiyatını bu açıdan ele alan çok fazla çalışma yapılmamıştır. Belki 
çalışmalar arttıkça konuya dair yaygın görüş değişecektir. Batı’da çocuk kavramının bir 
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edebiyat nesnesi olarak keşfi ve şiirlere konu edilmesinden kısa süre sonra, Tanzimat’la 
beraber, Türk edebiyatında da aynı mahiyetteki eserlerin her geçen gün artarak ortaya 
konduğu hususunda mutabakat vardır. Çocuk temalı bu eserler, Cumhuriyetten sonra daha 
çok artmış ve işlenen konular çeşitlenmiştir. Bu sebeple, Batı Etkisinde Gelişen Türk 
Edebiyatı olarak adlandırılan dönemde, bu tema etrafında yazılan şiirler çok fazladır. 
Ancak bu şiirler, tasnif etmek amacıyla konu çeşitliliği açısından incelendiğinde şairlerin; 
Çocuğa Dair İyi Dilekler ve Çocuğun Çevreye Kattığı Mutluluk; Çocukluk Hatıraları, 
Çocukluğa Dönme Arzusu; Çocuk, Acı ve Merhamet; Çocuk ve Aile; Çocuğun Duyguları; 
Çocuk ve Ölüm başlıkları altında tasnif edilecek eserler verdiği görülür. Yüzlerce belki 
binlerce şiir, bu başlıklardan biri altında değerlendirilebilir. Bu çalışma, yeni Türk 
şiirindeki çocuk-çocukluk temalı şiirler üzerine bir tasnif denemesidir. Bu tasnif farklı 
bakış açılarına göre değişik şekillerde de elbette yapılabilir. 
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ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERİN 
OKULABAĞLILIK ÖZBİLİNÇ VE GİRİŞİMCİLİK 

ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 RELATIONSHIP BETWEEN THE SCHOOL 
ENGAGEMENT, SELF-CONSCIOUS AND 

ENTREPRENEURSHIP OF STUDENTS PREPARING FOR THE 
UNIVERSITY ENTRANCE EXAM

M. Zeki İLGAR1  ve  Kemalettin PARLAK2

Özet

Bu araştırma, İstanbul ili Kadıköy ilçesinde dershaneye devam eden öğrencilerin 
okula bağlılık durumlarının öz-bilinç düzeyleriyle ve girişimcilik özellikleriyle ilişkisini 
ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.

Araştırmanın evrenini Kadıköy ilçesinde 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 
üniversite sınavına hazırlanmaya çalışan ve dershanelerde öğrenim gören 8834 öğrenci 
oluşturmaktadır. Araştırmada 8834 öğrenciden oluşan evreni 448 öğrenciden oluşan bir 
örneklemin temsil edeceği varsayılmıştır. Örneklem seçiminde ise ‘tesadüfi örneklem’ 
tekniği benimsenmiştir. 

Bu araştırmada Okul Bağlılığı Ölçeği, Öz-bilinç ölçeği ve Girişimcilik Özellikleri 
Ölçeği’n den oluşan test bataryası üniversiteye hazırlanan lise mezunu ve lise son sınıf 
öğrencilerine araştırmacıların gözetiminde sınıf ortamlarında ve 20 kişilik gruplar halinde 
uygulanmıştır. 

Verilerin analizinde SPSS 18.0 formu kullanılmıştır. Çalışmada frekans ve yüzde 
dağılımları, aritmetik ortalamalar ele alınmıştır. Sonuç olarak lise öğrencilerinin öz-bilinç 
ve okula bağlılık düzeyleri arasında anlamlı pozitif bir ilişki olduğu, kız öğrencilerle 

1     İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, m_zekiilgar@hotmail.com
2   İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi,  kparlak7@gmail.com
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erkek öğrencilerin öz-bilinç ve girişimcilik düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark olmadığı; ancak, okula bağlılık düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğu; kız 
öğrencilerin okula bağlılık düzeyleri erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu; kreşe 
giden ve gitmeyen öğrencilerin özbilinç ve girişimcilik düzeyleri arasında anlamlı bir 
farkın olmadığı, fakat; okula bağlılık düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunduğu 
anlaşılmıştır.

 Abstract: This study aims to investigate the relationship between the school 
engagement, self-conscious and entrepreneurship of students attending private courses 
for preparing university entrance exam in Kadıköy, İstanbul, Turkey. 

The population of the study was 8834 seniors and alumni who were preparing for 
the university entrance exam during 2011-2012 academic year in Kadıköy. The sample of 
the study consisted of 448 students, chosen via simple random sampling. 

For data collection, School Engagement Scale, Self-Conscious Scale, and 
Entrepreneurship Scale were administered in groups of 20 students at a time in their own 
classrooms. 

Frequencies, percentage distributions, and means were conducted for data analysis 
through SPSS 18.00. Results revealed that there was a positive and significant correlation 
between students’ self-conscious and school engagement; there was not any significant 
difference between girls’ and boys’ self-conscious and entrepreneurship; but girls rated 
their school engagement significantly higher than boys. In terms of age, there was not 
any significant difference between students’ entrepreneurship and school engagement 
but there was a significant difference for self-conscious. Finally, although there was 
not any significant difference for self-conscious and entrepreneurship in terms of pre-
school experience of students, the school engagement was significantly different between 
students who went to pre-school and students who did not.
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Giriş

Ülkemizde son yıllarda yapılan sistem değişikliklerine rağmen eğitimin kalitesi 
konusundaki düşüş kaygı verici boyutlara ulaşmıştır. Bu konuda alınması gereken 
önlemlerden biri yönetimsel alanda rehberlik hizmetlerinde okula bağlılığı artırıcı 
çalışmaların yapılmasıdır. Üzerinde çok az araştırma yapılan “okul bağlılığı” konusu okul 
rehberlik servislerini de ilgilendiren yeni alanlardan biridir. 

Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, ailelerin ve okulların da bu değişme 
ve gelişmelere ayak uydurmasını zorunlu kılmaktadır. Çağdaş eğitim, klasik eğitim 
anlayışının öngördüğü ezberci ve itaatçı bireyler yerine; yeni bilgilerin sentezini ve 
değerlendirmesini yapan, eleştirel düşünebilen, problem çözebilen, girişken, yenilikçi 
ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi öngörmektedir. Bunu sağlamak için ailenin bir eğitim 
kurumu olarak algılanması ve düzenlenmesi yoluyla okulun eğitsel yükünün azaltılması; 
okulların, öğrencilerin ilgi ve dikkatlerini çekecek içerikte zengin yaşantılar sunan ödev, 
çalışma ve etkinlikler tasarlaması, öğrencilerin kendilerini okulda mutlu, güvenli ve 
huzurlu hissetmelerini sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılması önem kazanmaktadır.

Klasik eğitim anlayışı,  öğrencinin eğitimini doğrudan okula havale etmekte ve 
tüm sorumluluğu öğretmenlere yükleme kolaycılığını doğallaştırarak işi zorlaştırmıştır. 
Bu anlayışla öğrencilerin öğrenmelerini zorlamayla gerçekleştirmeye çalışan öğretmenler 
zorlandıklarında psikolojik ve fiziksel şiddete başvurmaktan çekinmemekte, okulu hoşça 
vakit geçirilen yer olarak gören öğrencilerin okula bağlanmalarını imkansızlaştırmaktadır.

Geleneksel yetişkin otoritesinin baskın ve seçeneklerinin sınırsız olduğu bu 
rekabetçi dünyada, öğrenciler okullara devam etmeleri için mecbur edilebilir, fakat okulda 
oldukları halde katılımcı olmaya mecbur edilemezler. Öğrenciler işi tamamlamaya ve 
vaziyeti kurtaracak kadar yapmaya mecbur edilebilirler, fakat kendini adama, özdenetim 
ve kendini kontrol etme gibi şeyler için zorlanamazlar. Elbette gençler okula devam 
etmeye zorlanabilirler, fakat okulda onların ilgi ve dikkatlerini çekmek gerekmektedir ve 
zorlamayla en alt düzeyde bir itaat sağlanabilir. Pek tabii ki gerçek öğrenme isteniyorsa 
onların okula karşı bağlılık sağlamaları gerekmektedir (Schlechty, 2005, 9-10).

Becerilerin öğrenilmesi, dünya standartlarında bir işgücü yaratma, demokratik 
bir vatandaşlık geliştirme, nedensellik ilişkisi kurdurma, düşündürme ve aklını iyi 
kullandırma ve okulun amaçları için gerekli diğer yetenekleri kazandırma okulun işini 
iyi yapmasının sonuçlarıdır. Okulun işi, bu sonuçları ortaya çıkarmak için öğrencilerin 
bağlılığını sağlayacak deneyim, ödev ve çalışmalar hazırlamaktır. Okulların işinin 
odağı, öğrencilere verilen işin kalitesi ve bu işin öğrencilerin katılımını sağlayıcı olması, 
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engellerle karşılaştıklarında bile onda ısrar etmeleri, doyurucu ve başarı duygusu 
uyandıracak nitelikte çalışmalar sunmaktır. Okulların, öğrencilerin öğrenmeleri için neler 
yapmaları gerektiği üzerine yoğunlaşması gerekmektedir (Schlechty, 2005, 218-219).

Newmann, Wehlage ve Lamborn’a göre (1992, 14) öğrenciler, çalışmalarını sadece 
minimum yoğunlaşma ile tamamlarlar veya konuşarak ders süresini tüketirler. Schlechty 
(2001, 138) ise öğrencilerin sorduğu soruların çoğunun, mükemmeli yakalamak için 
yardım istemekten öte, standartların en alt düzeyde gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak 
için olduğunu söylemektedir. Dolayısı ile tüm öğrenmeler bu açıdan değerlendirilirse, 
öğrencilerin yüzeysel bir anlayışa sahip oldukları, bilgiyi hafızada kısa dönemli 
tutabildikleri ve birkaç test dışında uzun dönemli transfer yapamadıkları düşünülür.

Öğrenciler okulu, çok az bir çabayla geçmekte, sıkıcı ve nota dayalı bir oyun 
olarak görmektedirler. Öğrencilerin sınıf ilerledikçe motivasyonlarında hızlı düşüşler 
yaşadıkları da yine yapılan araştırmalar sonucunda saptanmıştır. Hızla değişen, gelişen 
küresel ekonominin, yeni bilgilerin sentezini ve değerlendirmesini yapan, kritik düşünen, 
problem çözen bilgili bireyler istediği göz önünde bulundurulursa bu bulgular özellikle 
sıkıntı verici olmaktadır (Fredricks, Blumenfeld ve Paris, 2004).

Öğrencilerin okula bağlılıklarını sağlamak okulların en önemli görevleri 
arasındadır. Araştırmalara göre okul bağlılığı yüksek öğrencilerin, okulu terk etme, 
şiddet içerikli davranışlar gösterme, okul eşyasına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine zarar 
verici davranışlarda bulunma olasılıkları azalmaktadır. Bu açıdan öğrencilerin okula 
bağlılıklarını sağlayacak anlamlı, zorlayıcı ve tatmin edici zihinsel çalışmalar sunmak, 
okullardaki yönetim birimlerinin olduğu kadar rehberlik servislerinin de en önemli 
görevlerinden biridir. Bu görevler ve etkinlikler öğrencilerin sadece öğretim materyallerine 
yoğunlaşacakları şekilde değil aynı zamanda zorluklarla karşılaştıklarında bile kararlılıkla 
devam edecekleri şekilde düzenlendiği zaman öğrencilerin okulla hem davranışsal hem de 
psikolojik açıdan bağlılığını sağlamalarına katkıda bulunmaktadır.

Okula Bağlılık; öğrencilerin okullarıyla ve akademik hayatlarının çeşitli boyutları 
ile olan ilişkileridir. Genel olarak okula bağlılık ile kastedilen, bir öğrencinin okuluyla, 
okul personeliyle ve okul tarafından kazandırılmaya çalışılan ideallerle olan ilişkisidir 
(Maddox ve Prinz, 2003). 

Diğer bir deyimle okula bağlılık, eğitim hakkında olumlu şeyler hissetme, okul 
ortamına ait olma duygusu ve okul personeli ve diğer öğrencilerle olumlu ilişki içinde 
olmak, okula devam etme, ders dışı sosyal etkinliklere katılma, okul çalışmaları için 
fazladan zaman harcama, sınıfta ve okulda alınan kararlara katılma, kendi öğrenme 
amaçlarını belirleme, kendi fikrini sınıfa söyleyebilme olarak da tanımlanmaktadır 
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Okula bağlılık ile ilgili değişik araştırmacılar tarafından farklı tanımlar yapılmıştır. 
Aşağıda bu tanımların bazılarına yer verilmiştir. The American Heritage College sözlüğü 
bağlılığı, etkin katılım olarak tanımlamaktadır. Bağlı olmak; dahil olmak, katılmak, 
uğrasmak olarak tanımlanmaktadır. New American sözlüğünde bağlılık, cezbetmek, 
ilgisini çekmek ve ilgili olmak olarak tanımlanmaktadır ki bu duyuşsal bağlılık tanımıdır 
(Fredricks ve diğ., 2004).

Fred Newmann öğrenci bağlılığını, öğrencinin öğrenmeye psikolojik yatırım yapması 
olarak tanımlamaktadır. Bağlılık düzeyi yüksek öğrencilerin, okulun sunduklarından daha 
fazlası için çabaladıklarını, sadece not için uğraşmadıklarını, öğrenilenleri içselleştirip 
uyguladıklarını belirtmektedir. Bu tanıma göre, bağlılık düzeyi yüksek öğrenci, öğrenmek 
için içsel motivasyon sağlamış, sadece iyi notlar almak, öğretmeninin takdirini kazanmak 
veya iyi bir okula kabul edilmek için değil; öğrenmeyi seven, anlamaya ve yeterli olma 
konusunda motive olmuş öğrencidir (Newmann, 1992: 2-3).

Friedman ise bağlılığı, “ödev üzerinde harcanan zaman, sınıfta ders anlatımına 
verilen dikkat, soru sormak, cevap vermek ve derse hazırlık yapmak gibi akademik 
çalışmaya yönelik ayrı davranışlar bütünüdür” şeklinde tanımlamaktadır (Bruyn, 2005: 
16). Okul bağlılığının göstergeleri; okulla ilgili etkinliklere katılım, yüksek notlar alma, 
ödev yapmak için harcanan zaman ve ödevleri tamamlayabilme oranıdır (Sinclair ve diğ., 
2001).

Sillins ve Mulford (2004: 451) katılımı, okula devam etme, ders dışı sosyal 
etkinliklere katılma, okul çalışmaları için fazladan zaman harcama, sınıfta ve okulda alınan 
kararlara katılma, kendi öğrenme amaçlarını belirleme, kendi fikrini sınıfa söyleyebilme 
olarak tanımlarken, bağlılığı öğrencinin, öğretmenin kendisiyle ilgilenme şekli, arkadaş 
grubuyla ilişkisi, okulda öğretilenlerin sonraki hayatında ne ise yarayacağına ilişkin algısı 
ve okulla özdeşleşme düzeyi şeklinde tanımlamaktadırlar.

Finn (1993) ise okul bağlılığını öğrencinin kendini okula ait hissetmesi, onun 
amaçlarını benimsemesi olarak tanımlamıştır. Okula bağlılık, eğitim hakkında olumlu 
bir şeyler hissetme, okul ortamına ait olma duygusu ve okul personeli ve diğer 
öğrencilerle olumlu ilişki içinde olmak olarak da tanımlanmaktadır. Literatürde okula 
bağlılık kavramı, beş temel içerikle değerlendirilmektedir. Bunlar; sınıf içi davranışlar, 
akademik performans, ders dışı sosyal etkinliklere katılım, kişilerararası ilişkileri ve okul 
toplumudur(Jimerson ve diğ., 2003: 9).

Bağlılık ölçütleri geliştirilirken bağlılık ile bir konu üzerinde geçirilen zamanın aynı 
şey olmadığı bilinmelidir. Bir şeyle ilgilenen insan konunun üzerine eğilir ve bazen bunu 
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eğlenceli bulabilir. Bununla birlikte, bağlılık sadece durumu kurtarmak için gerekli olanın 
çok ötesinde bir enerji ortaya koymaktır. Bağlılık etkindir. Öğrencinin hazır bulunması 
kadar dikkatle izlemesini, kendini konuya adamasını ve yapması istenen şeyi yapmaya 
değer bulmasını gerektirir. Bağlılık duyan öğrenci sadece verilen görevi yapmaz, aynı 
zamanda bu görevi sevkle ve özenle yapar. Dahası öğrenci isi yapar çünkü bu çalışmayı 
değer verdiği kısa dönemli hedefleriyle ilgili bir is olarak algılar (Schlechty, 2001: 68). 

Newmann (1981) akademik çalışmalardaki bağlılık tanımı, öğrencinin psikolojik 
yatırımı ve öğrenmeye yönelik harcadığı enerji, bilgide uzmanlaşma ve bilgiyi elde etme 
şeklindedir. Wehlage’ de benzer şekilde bilişsel bağlılığı öğrencinin, okulda verilen bilgi ve 
beceride uzmanlaşmaya çalışması ve gelişimi için psikolojik yatırımı olarak görmektedir.

Okul bağlılığı, başarıyı ve ders takibinde ısrarlı olmayı içeren akademik sonuçlarla 
ilgilidir ve destekçi öğretmen ve arkadaş grubunun, ilgi çekici ve özgün konuların ve 
ödevlerin sunulduğu, öğrenciye seçim hakkının verildiği ve yeterli imkanların bulunduğu 
sınıflarda yüksektir (Fullarton, 2002, 32).

Bloom okula bağlılığın yedi özelliğinden bahsetmektedir. Bunlar (www.cecp.air.
org):

 1.Okulun bir parçası olma ve kendini okula ait hissetme,

 2. Okulu sevme,

 3.Öğretmenleri destekleyici ve şefkatli olarak görme,

 4.Okulda iyi arkadaşlara sahip olma,

 5.Mevcut akademik sürece ve çalışmalara bağlı olma,

 6.Okuldaki disiplin uygulamalarının adil ve etkili olduğunu düşünme,

 7. Okuldaki ders dışı sosyal etkinliklere katılmadır.

Bir konuya tam olarak yoğunlaşan öğrenci sadece konuyu anlamakla kalmaz, 
aynı zamanda onda kişisel bir anlam ve değer bulur. Öğrenci verilen görevi yaptığında, 
güçlüklerle karşılaştığında bile çalışmaya kararlılıkla devam ettiğinde ve çalışmada 
kişisel anlam bulduğunda, gerçekten öğrencinin konu üzerinde yoğunlaştığını söylemek 
mümkündür (Schlechty, 2001,69).

Gerçek bağlılık, itaatten daha fazlasını, aynı zamanda adanmışlığı da gerektirir. 
Bağlılığı değerlendirmek için hem öğrencinin harcadığı çabanın düzeyini hem de verilen 
görevlere öğrencinin verdiği anlamı ve önemi belirlemek gerekir. Burada önemli olan 
öğretmenlerin kendiişlerine yoğunlaşması kadar öğrencilerin de yoğunlaşacağı çalışmalar 
üretmesidir (Schlechty, 2001,72).
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Willms’e (2003,18) göre okul bağlılığının iki boyutu vardır: 

Duyuşsal boyut, öğrencinin okula aidiyet hissine ve eğitimsel sonuçlara ne kadar 
değer verdiğine ve onlarla ne kadar özdeşleştiğine vurgu yapmaktadır. 

Davranışsal boyut ise öğrencinin akademik olan ve olmayan etkinliklere katılımına 
vurgu yapmaktadır. 

Benzer şekilde bir sınıflamayı yapan Leithwood ve Jantzi’ye (2000, 420) göre ise 
okul bağlılığının davranışsal ve psikolojik olmak üzere iki boyutludur. 

Öğrencinin; hem sınıf içi hem sınıf dışı okul etkinliklerine katılım düzeyi, 
davranışsal boyutudur. 

Öğrencinin okula ait olduğunu hissetmesi ve okulla özdeşleşmesi ise, bağlılığın 
psikolojik boyutunu oluşturmaktadır.

Fredricks, Blumenfeld ve Paris (2004), üç tip okul bağlılığından bahsetmekte ve 
yapılan çalışmalarda okul bağlılığı çok yönlü bir yapı olarak incelenmektedirler. Başlıca 
okula bağlılık tipleri şunlardır:

Davranışsal bağlılık (Behavioral engagement)

Duyuşsal bağlılık, (Affective engagement)

Bilişsel bağlılık, (Cognitive engagement)

Davranişsal Bağlilik 

Davranışsal boyut öğrencinin spor, dans ve tiyatro gibi ders dışı sosyal etkinliklere 
katılımını ve dolayısı ile gözlenebilen davranışlarını ve performansını içerir. Davranışsal 
bağlılık katılım kavramıyla ilgilidir ve öğrencinin akademik ve sosyal yönlerden ders dışı 
sosyal etkinliklere dâhil olmasını içermektedir. Davranışsal bağlılık okul terkini önlemeyi, 
pozitif akademik sonuçlar elde etmeyi önemli kabul etmektedir. Davranışsal bağlılık, 
çalışmada harcanan süreyi, çaba göstermeyi, yoğunlasmayı görevde kalma eğilimini ve 
imkân verildiğinde girişimciliği içermektedir (Fredricks ve diğ., 2004: 62).

Davranışsal bağlılık çoğunlukla üç şekilde tanımlanmaktadır (Birch ve Ladd, 1997: 
64). Birinci tanım, kurallara uyma, sınıf içi normlara bağlılık, zarar verici davranışlarda 
bulunmama gibi olumlu davranışları içermektedir. İkinci tanım, akademik görevler, 
öğrenmeye katılım, sorular sorma, sınıfta dikkatli olma, konsantrasyon sağlama ve enerji 
harcama gibi davranışları da içermektedir. Üçüncü tanım, yönetim ve spor etkinlikleri gibi 
okulla ilgili etkinliklere katılımı içermektedir.
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Davranışsal bağlılık gözlenebilen davranışları içerir. Yani, öğretmen öğrencinin 
çaba sarf edip etmediğine, öğrenirken yardım isteyip istemediğine ve anlamak için ısrarcı 
olup olmadığına bakarak davranışsal bağlılığı kolayca görebilir. Öğrenci verilen görev 
için yoğun bir şekilde çalışıyor mu yoksa minimum çaba gösterdikten sonra dikkati başka 
yöne dağılıyor mu? Öğrenci zorluk karşısında ısrarcı mı yoksa kolaylıkla vazgeçebiliyor 
mu şeklinde değerlendirmelerle öğrencinin davranışsal bağlılık düzeyi de ortaya çıkar 
(Linnenbrink ve Pintrich, 2003: 123).

Duyuşsal Bağlilik 

Duyuşsal bağlılık öğrencinin, öğretmenlerine, arkadaşlarına ve okuluna karşı pozitif 
tepkisini kapsamaktadır ve kuruma bağlılığı ve ise istekliliğe işaret etmektedir. Duyuşsal 
bağlılık, okuldaki aktiviteleri tanımlarken hissedilen pozitif duyguları, coşku gösterme, 
olumlu düşünme, meraklı olma ve ilgili olma özelliklerini içermektedir (Fredricks ve 
diğ., 2004: 63). Finn (1989) duyuşsal bağlılığı okulla özdeşleşme kavramıyla açıklarken, 
davranışsal boyutu ise katılım (participation) kavramıyla açıklamaktadır. Duyuşsal 
bağlılık öğrencinin sınıf içindeki sıkkınlığına, derse karşı ilgi düzeyine, mutlu, kaygılı ve 
hüzünlü olması gibi hissi tepkilerine işaret etmektedir (Connell ve Welborn, 1991).

Bilişsel Bağlilik 

Bilişsel bağlılık ise öğrencinin okula psikolojik yatırımını, karışık ve zor konulara karşı 
gerekli enerjiyi harcamada istekliliğini ve özenli olmasını vurgulamaktadır. Öğrencilerin 
okulda öğrendiklerini niçin ve nasıl yaptıkları konusunda anlayış geliştirmesi olarak 
tanımlanmıştır. Bu konu ile ilgili araştırmalar, öğrencinin öğrenmeye psikolojik yatırım 
yapmasını, öğrenmede stratejik olmayı, öğrencinin öğrenme yöntemlerini kendisinin 
belirlemesine işaret etmektedir. Bununla ilgili tanımlar, gerekenin ötesinde öğrencinin 
fazladan enerji harcamasına ve zorluklar karşısında yılmaması üzerine odaklanmaktadır 
(Newman ve diğ., 1992). Örneğin Connell ve Wellborn’ un bilişsel bağlılık tanımları, 
problem çözmede esnek olmayı, zorluklarda tercihte bulunmayı, zorluklarla karşılaşınca 
pozitif olmayı içermektedir. 

Öğrenci bağlılığı öğrenme sürecinde önemli ve gerekli bir noktayı ortaya 
koymaktadır (www.k12.wa.us). Çünkü okula bağlılık onun okula yabancılaşmaması için 
bir çare olarak düşünülmektedir (Fredricks ve diğerleri, 2004).

Thomson’a (2005) göre okula bağlılığın birçok faydası vardır. Örneğin, okula karşı 
olumlu duyguları olan, okuldaki çeşitli etkinliklerde etkin olarak yer alan öğrencilerin 
okulu bitirme ve bağımsız öğrenebilen bireyler olma şansları daha fazladır. Finn ve 
Rock’a (1997) göre ise okula bağlılık sağlamak ile akademik başarı ve okula devamsızlık 
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yapmama, yüksek akademik beklentilere sahip olma gibi diğer eğitimsel sonuçlar arasında 
olumlu bir ilişki vardır.

Manlove (1998), yüksek okul bağlılık düzeyinin, okul terk oranlarında düşüşe ve 
çocuk hamileliği oranlarında azalmaya yol açtığını bulmuştur. Diğer yandan okula bağlı 
olmama durumu (school disengagement), öğrencilerde izolasyona, yabancılaşmaya ve 
ayrılığa neden olmaktadır. Gençler arasında okul bağlılığı eksikliğinin, madde kullanımı, 
çocuk hamileliği, suç içerikli olaylara karışma ve okulu terk etme gibi çok ciddi sonuçlara 
yol açtığı saptanmıştır (Caraway, Tucker, Reinke, Hall, 2003, 420).

Okul bağlılık düzeyi yüksek öğrencilerin, okulu bırakmaları, devamsızlık yapmaları 
ya da davranış problemleri göstermeleri daha az olasıdır. Ergen Sağlığı üzerinde yapılan 
ulusal boylamsal çalışmanın sonuçları, birçok ergen risk davranışının (duygusal sıkıntı, 
intihara eğimli olma, madde kullanımı, silahlı şiddet ve erken seks) öğrencinin okulla 
zayıf ilişkisi olmasından kaynaklandığını göstermektedir (McNeely, Falci, 2004, 1). 
Dolayısı ile bağlılık çalışmaları eğitimcilere ve ebeveynlere, başarısızlığa yol açan sınıf 
içi davranışların değiştirilmesi ve geliştirilmesi için bir fırsat sunmaktadır (Bruyn, 2005, 
24).

Tüm bu etkenlerden dolayı okul bağlılığı kavramı, azalan akademik başarıya, 
öğrencilerin okuldan sıkılmalarına, okula ve öğrenmeye karşı duyarsızlaşmalarına ve 
şehir merkezlerindeki okul terk oranlarının yüksek düzeyde olmasına bir çare olarak artan 
bir ilgi çekmektedir (National Research Council and Institute of Medicine, 2004. Akt: 
Fredricks ve diğerleri, 2004). 

Schlechty (2001: 72), öğrencinin okuldaki çalışma ve ödevleri içselleştirme 
durumuna göre okul bağlılığını beşe ayırmıştır. Bunlar özgün bağlılık, sembolik bağlılık, 
pasif uyma, geri çekilme ve isyandır.

1.Özgün Bağlilik (Authentic engagement): 

Özgün bağlılık sağlayan öğrenciler beklentilere uygun davranırlar. Çünkü öğretimin 
onların gereksinimlerini karşıladığına inanırlar. Aynı zamanda uygun araç ve yöntemleri 
kabul ederler. Çünkü bu araç ve yöntemleri kişisel ihtiyaçlarına ve değerlerine uygun 
bulurlar. Bir öğrencinin gerçekten kişisel olarak ilgisini çektiği için bir kitabı okuması 
veya ilgisini çeken bir konuda bir problemin çözümü için bilgiye ulaşmaya çalışması buna 
örnek olarak verilebilir.

2.Sembolik Bağlilik (Ritual engagement): 

Öğrencinin ne gerekiyorsa onu yapmasıdır. Fakat yapılan şey etkinliğin kendisinde 
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bulunan anlam için yapılmaz. Otoriteye aşırı derecede uyan öğrenciler, kendilerine 
anlamsız gelse de uyumlu davranırlar, fakat bunu adanmışlıktan ziyade itaatten yaparlar. 
Onlar gereken şeyi yapar, hatta gerekliliklerin ötesine bile geçebilirler, fakat burada 
öğrenci için amaç sadece verilen görevden kurtulmaktır. Bir testi sadece geçmek için 
kitap okumak veya bir koleje kabul edilmek için iyi not almaya çalışmak örnek olarak 
verilebilir.

3.Pasif Uyma (Passive compliance): 

Pasif olarak uyan öğrenciler çalışmalardan veya ödevlerden kurtulmak için gereken 
en az şeyi yaparlar. Bir konuya bu şekilde katılan öğrenciler ayrıntılara çok az dikkat 
ederler. Bu öğrenciler, çalışmayı doğru yapmaktan ve ona saygı duymaktan öte çalışmanın 
kabul edilmesi ile ilgilenirler.

4.Geri Çekilme (Retreatism): 

Hem resmi hedefleri hem de bu hedefleri başarmak için gerekli araç ve yöntemleri 
reddetmeyi içerir. Bazen öğrenciler geri çekilirler çünkü kendilerinden istenen şeyi 
yapamayacaklarını hissederler. Bazen kendilerinden ne istenildiğinden emin olamadıkları 
için bazen de kendileri akademik çalışmaların kendi hayatları ile çok fazla ilgili olduğunu 
düşünmedikleri için ciddi akademik çalışmalardan geri çekilirler.

5.İsyan (Rebellion): 

Bu öğrenciler verilen hiçbir çalışma ve görevi kabul etmez, bunların yerine yeni 
araçlar ve amaçlar koymaya çalışırlar. Örneğin, notlar resmi olarak basarı düzeylerini 
gösteren semboller olarak düşünülür. Bazı öğrenciler, öğrenme ve notların ilişkili olması 
gerektiği fikrini reddederler ve öğrenmenin yerine iyi notları koyarlar. Bazen de kendi 
koydukları amaçlara ulaşmak için ya kopya çekerler ya da öğretmenleri, kendilerinden 
daha az şey beklemeye zorlarlar. Katılım ve bağlılık bu çalışmada zaman zaman bir 
birinin yerine geçecek şekilde kullanılsa da daha çok bağlılığın davranışsal boyutuna 
vurgu yapacak şekilde kullanılmıştır. Katılım (participation) öğrencinin sınıf ve okul 
etkinliklerine düzenli olarak iştirak etmesidir.

En temel seviyede katılım, öğrencinin sınıfta bulunması, öğretmenini dikkatle 
dinlemesi, ödevleri yaparak, sorulara cevap vererek ve kurallara uyarak program 
etkinliklerinde yer almasıdır. Burada önemli olan, başarılı bir okul sonucu için, bu 
davranışların okul yılları boyunca devamlılık arz etmesidir (Finn ve Voelkl, 1993: 249). 
Çünkü araştırmalar öğrencilerin okul bağlılık düzeylerinin ilkokuldan liseye doğru 
azaldığını göstermektedir. Gerek kent merkezinde, gerek banliyöde ve gerekse de kırsal 
kesimdeki öğrencilerin % 40 ile % 60 kadarı liseye geldiğinde okul bağlılık düzeyleri 
azalmaktadır (Marks, 2000).
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Okula Bağlilik Duyan Öğrencilerin Özelikleri

Fred Newman’a göre (1992:2-3) okula bağlılık duyan öğrenci, öğrenmeye karşı 
‘psikolojik bir yatırım’ yapar. Dolayısı ile bu öğrenciler, sadece iyi notlar almakla gurur 
duymazlar, öğretilenleri anladıkları ve hayatlarının bir parçası yapıp içselleştirdikleri için 
de gurur duyarlar. Bu tanıma göre bağlılık duyan öğrenci öğrenmeye içsel olarak motive 
olmuştur, yani sadece öğretmeninin onayını almak veya bir koleje kabul edilmek için 
değil, yeterlik kazanmak ve bir alanda uzmanlaşabilmek için istek duyan ve bunun için 
motive olmuş öğrencidir.

Voke (2002) araştırmasında okula bağlılık sağlayan öğrencilerin, okuldaki 
deneyimlerinden doyum sağladıklarını, bu durumun da öğrencilerin okulu tamamlama 
oranlarında artışa, devamsızlık oranlarında ve hatta zarar verici davranışlarında düşüşe 
sebep olduğunu göstermiştir (www.k12.wa.us; Akt. Can, 2008).

Stipek (1996), bağlılık düzeyi yüksek öğrencilerin, verilen göreve şevkle 
sarıldıklarını ve zorluklar karşısında hemen yılmayıp çözmek için ısrarlı olduklarını 
belirtmiştir. Ayrıca bu öğrenciler formal sürede sağlanan imkânların dışında, fırsatları 
değerlendirme konusunda da isteklidirler (www.k12.wa.us). Bağlılık durumu aynı 
zamanda yüksek kalitede öğrenmeyi de arttırır. Bu konuda Sheldon ve Biddle’a (1998) 
göre içsel motivasyon sağlayan öğrenciler, yaptıkları etkinlikleri özümser ve bağlılık 
duyarlar. Fakat yine de öğrenciler öğrenmeye karşı içsel motivasyon sağlasalar bile 
bağlılık durumları okul yıllarıyla beraber azalmaktadır (www.k12.wa.us).

Okula bağlılık duyan öğrencilerde (Klem ve Connell, 2004);

• Yüksek akademik basarı

• Ders dışı sosyal etkinliklere katılım

• Okula devam

• Okuldaki çoklu sosyal gruplarla olan ilişkiler gibi özellikler saptanmıştır.

Voke’ye (2002) göre okula bağlılık duyan öğrenciler, okul faaliyetlerinden daha çok 
doyum sağlar ve dolayısı ile daha az disiplin olaylarına karısılar ve devamsızlık oranları 
da düşüktür (www.k12.wa.us). Bağlılık düzeyi yüksek olan öğrenci öğrenmeye ilgi duyar, 
zorlukları sever, görevi tamamlamak için ısrarcıdır (Osterman, 2000: 339).

Finn ve Voelkl’a (1993: 250) göre ise okula bağlılık duyan öğrenciler, sınıfta sorular 
sorar, öğretmenlerle diyaloga girer, öğrenmek için fazladan zaman harcar, coşkunluk 
gösterir veya gerektiğinden daha çok ev ödevi ve sınıf içi çalışma yapabilir. Bu özellikler 
düşük gelire sahip azınlık öğrencileri arasında daha yaygındır Ayrıca bağlılık düzeyi 
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yüksek öğrencilerin düşük öğrencilere göre daha olumlu bir yeterlik, özerklik ve ait olma 
algılamasına sahip oldukları bulunmuştur. Okula, sınıf içi çalışmalara, öğretmenlerine 
ve arkadaş grubuna karşı daha pozitif duyguları mevcuttur. Okul aktivitelerine daha çok 
katılırlar ve öğrenme sürecine daha çok odaklanırlar (Osterman, 2000: 341).

Risk içerikli davranışlardan sakınan (düşük devamsızlık, düşük notlar, düşük 
test sonuçları, ara verme gibi) bağlılık düzeyi yüksek öğrencilerin, liseyi tamamlama 
olasılıklarının da yüksek olduğu saptanmıştır (Osterman, 2000, 341). Yüksek başarıya 
sahip öğrencilerin, öğretmenler ve akranları ile daha çok olumlu ilişkiler kurdukları 
saptanmıştır (Osterman, 2000: 352). Bruyn (2005: 16) sınıf içi davranışları öğretmeni 
tarafından olumlu bulunan öğrencinin notlarının da yüksek olacağını vurgulamıştır.

Bilgilerin kazanılmasındaki öğrenme sürecinin insan doğasını zorlayıcı yapısından 
kaynaklanan olumsuzluklar okul bağlılığının önemini daha fazla arttırmaktadır. 
Öğrencilerin bilgileri öğrenmeleri konusunda hazırbulunuşluklarını etkileyen okul 
bağlılığı günümüzde üzerinde durulması gereken önemli bir kavram gibi görünmektedir.

Okula bağlılıkla ilişkili olacağına inandığımız öğrenci özelliklerinden biri de öz-
bilinçtir. Genel olarak bireyin benliğinin çeşitli boyutlarına ve çevresine yönelik ilgi, 
dikkat ve farkındalığını ifade eden öz-bilinç kavramının bireylerin duygu, düşünce ve 
davranışları üzerinde önemli etkileri vardır. Bu kavram psikolojide birçok araştırmaya 
öncülük etmiş ve araştırmacıları öz-bilinç ile birçok değişken arasındaki ilişkileri 
incelemeye sevk etmişti 

Öz-bilinç

Genel olarak bireyin benliğinin çeşitli boyutlarına yönelik ilgisini ifade eden öz-
bilinç kavramı, psikolojik iyi olma ve psikolojik işlevselliğin oldukça farklı alanlarıyla 
ilişkilendirilmiştir. Banos ve Belloch (1990) tarafından yapılan incelemede görülebileceği 
gibi bu alanlar sosyalleşme ve sosyal reddedilmeye duyarlı olmadan, bireyin kendine 
yönelik ilgisini işlemesine ve bireyin şemalarını yapılandırmasına kadar geniş bir yelpazede 
dağılım göstermektedir. Bu alan aynı zamanda zorlamayla yüzleşildiğinde verilen 
tepkileri, tutumların değişim sürecini veya gruba uyma davranışlarını da içermektedir.

Öz-bilinç kısaca bireyin ruh halinin ve o ruh hali hakkındaki düşüncelerinin 
farkında olabilmesidir(Mayer ve Stevens, 1994: 351). Bireyin yaşamı boyunca diğer 
kişiler, fırsatlar ve olaylara nasıl karşılık vermesi gerektiğini anlayabilmesi için öncelikle 
kendi duygularının farkında olması gerekmekte ve bu anlamda öz-bilinç duygusal zeka 
yetenekleri içinde en önemlisi olarak ortaya çıkmaktadır(Marshall, 2001: 93). 

Öz-bilinç bireyin kendi duygularını, güçlü ve zayıf yanlarını bilmesi, ihtiyaç ve 
güdülerinin farkında olması, içsel durumunu anlayabilmesini ifade etmektedir(Yılmaz, 
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2001: 2). Öz-bilince sahip olan bireyler, yetenekleri konusunda kendinden emin olan yani 
kendine güvenen ve duygularının farkında olup, bunların diğerleri üzerindeki etkisini 
bilen kişilerdir. Kendi değer ve amaçlarının farkındadırlar, nerede ve niçin bulunduklarının 
bilincindedirler.

Öz-bilinç, duyguların yoğunluğuyla dağılabilecek abartılı bir tepki vermeye ya 
da algılananı abartmaya açık bir dikkat hali değildir. Tam tersine, duygular içinde bile 
kendine yönelik olabilmeyi sürdüren tarafsız bir haldir(Goleman, 1995: 66). 

Kendini tanıma ve merak etme başka canlılarda görülmeyen, yalnızca insana özgü 
bir durumdur. İnsan var olduğu andan bu yana gelişim, değişim ve dönüşüm içerisindedir. 
Bilgi çağında insan kendini tanımak, merak etmek, farkında olmak, geliştirmek ve 
değiştirmek zorundadır. Farkında olmanın özü sorumlu olmaktır. Kişilerin kendi 
yaşamlarını ilgilendiren konularda sorumluluk alma ve hayatlarını kendileri yönetme 
alışkanlıkları ne kadar fazla olursa, öz-bilinç düzeyleri de o kadar yükselir. 

Biçer’e (2009) göre öz-bilinç, bireyin temel bir özelliğidir ve bireyin kim 
olduğunun farkına varması ile ilgilidir. Ayrıca bireyin yaşamının yönünü, üstlendiği veya 
kendisine yüklenilen görevi, fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal yönlerini keşfedip 
farkına varmasıdır. Goleman’a göre (1996) ise öz-bilinç, kişinin güçlü ve gelişmeye açık 
yönlerini bilmesi, duygularını tanıması, bu farkındalıklarını düşünce ve davranışlarına 
rehber olacak şekilde kullanması ve kendini ifade edebilmesidir.

Kendisinin, duygu ve düşüncelerinin farkında öz-bilinç düzeyi yüksek olan kişiler, 
diğer kişilerin de belirli durumlar karşısındaki duygu ve düşüncelerini doğru bir şekilde 
anlarlar ve bunu karşılarındaki kişilere kolayca aktarabilirler. Goleman’a (1996) göre, 
duygusal öz-bilinç düzeyi yüksek kişiler, duygularının kendilerini ve günlük yaşamlarını 
nasıl etkilediğini bilirler, yol gösterici değerlerine bağlı kalırlar ve karmaşık bir durumda 
resmin bütününü görerek en iyi hareket şeklini tahmin edebilirler. Bunun yanı sıra, 
duygularıyla ve kendilerine yol gösteren vizyonlarıyla ilgili açık ve inançlı bir ifadeyle 
konuşurlar. Ayrıca, bu kişiler genellikle zayıf ve güçlü yönlerini bilen, geliştirmeleri 
gereken yönlerinin kolaylıkla farkına varan ve bu konuda yapıcı eleştiri ve geribildirime 
açık bir tutum içerisinde olan bireylerdir.

Öz-bilinç kavramının üç yönü bulunmaktadır. Fenigstein, Scheier ve Buss’a (1975) 
göre bunlar; özel öz-bilinç, genel öz-bilinç ve sosyal kaygıdır. Bu araştırmanın konusu 
olan kendine yansıtma (özyansıma) ve içgörü yapıları, bireyin özel duygu, düşünce ve 
davranışları üzerine derin bir şekilde düşünmesi olarak açıklanan özel öz-bilinç yapısının 
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alt boyutlarıdır. Özel öz-bilinç yapısının ilk boyutu olan kendine yansıtma, kişinin duygu, 
düşünce ve davranışlarını gözlemlemesidir. Belirli bir durum karşısında neler hissettiği ve 
nasıl davrandığı üzerine düşünmesidir (Grant, Franklin ve Langford, 2002). 

Anderson, Bohon ve Berrigan’a (1996) göre kendine yansıtma, bireyin eylemleri 
ve yaptığı davranışlar hakkında düşünmesi eğilimidir. Nottingham’a (1999) göre ise 
kendine yansıtma kişinin, belirli bir çevrede güçlü ve zayıf yanlarını, kişiliğini, öğrenme 
özelliklerini ve başkalarıyla olan ilişkilerini etkileyen davranış özelliklerini anlamasını 
sağlar.

Özel öz-bilinç yapısının ikinci boyutu olan içgörü ise London’a (2002) göre kişisel 
güçlülüklerin ve zayıflıkların farkına varılmasını sağlayan çok boyutlu bir kavramdır. 
İçgörü kendinin farkında olmayı sağlar. Yüksek içgörü düzeyine sahip olan kişiler, güçlü 
ve zayıf yanlarının farkındadırlar ve bunların nedenlerini bilirler. Kendi yeteneklerini 
değerlendirirler ve diğer kişilerin onlar hakkında yaptıkları değerlendirmelerin 
farkındadırlar. Davranışlarının ve yeteneklerinin standart davranış ve yeteneklerle olan 
ilişkisini izlerler. Buradan sağlanan düşünceler, yüksek ya da düşük özsaygı düzeyi ile de 
ilişkilidir.

Öz-bilinç kavramına ilişkin alanyazında birçok farklı tanıma rastlamak mümkündür. 
Mayer ve Stevens (1994) öz-bilinci, bireyin ruh halinin ve o ruh hali hakkındaki 
düşüncelerinin farkında olabilmesi şeklinde tanımlamaktadırlar. Humphreys’e (1999) 
göre öz-bilinç, kendini bilmek ve kendine güvenmek gibi becerileri ifade eden temel bir 
duygusal yeterliliktir.

Diğer duygusal yeterlilikler bunun üzerine kurulur. Kişinin iç dünyasında olup 
bitenlerin sürekli farkında olması ve kendini dışarıdan izleyen bir benliğe sahip olması, 
öz-bilinçli olması demektir. Ayhan’a (2004) göre öz-bilinç; kendini tanıma ve bir duyguyu 
oluştururken fark edebilmedir. Börekçi’ye (2002) göre ise öz-bilinç kendini gözlemleme 
ve duygularını tanıma; duygular için bir dağarcık oluşturma; duygular, düşünceler 
ve tepkiler arasındaki ilişkiyi bilmedir. Öz-bilinç aynı zamanda kişinin güçlü ve zayıf 
yanlarını tanıması; herhangi bir özgüven tuzağına düşmeden kendisini olumlu, ancak 
gerçekçi bir ışıkta görmesi anlamına gelir.

Goleman (1999), psikologların öz-bilinç kavramını, üstbiliş (metacognition), yani 
düşünce süreçlerinin farkında olmak; bir başka deyişle kişinin duygularının farkında 
olabilmesi şeklinde açıkladıklarını belirtmektedir. Goleman’a göre (1999) ise, kişinin iç 
dünyasında olup bitenin sürekli farkında olması öz-bilinçtir. Bu kendine yönelik bilince 
sahip olan zihin, duygular da dâhil olmak üzere, tüm yaşananları gözlemler ve inceler.  
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Öz-bilinç bireyin gerçek benliğini daha iyi anlamasına yardımcı olan bir özellik 
olarak kabul görmüştür. Bu kimlik anlayışı bireyin güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmesine 
yardımcı olabilir ve böylece psikolojik sağlığı artıran ve geliştiren bir araç olarak 
görülebilir (Fenigstein ve Vanable, 1992). Laing (1969) öz-bilincin iki yönü bulunduğunu 
ifade etmektedir. Bunlardan ilki, bireyin bir birey olarak kendine yönelik farkındalığı, 
diğeri ise, bireyin başkasının gözlemi altında bulunan bir birey olarak kendine yönelik 
farkındalığıdır. 

Scheier ve Carver ‘e (1985) göre öz-bilinç ya bireyin dikkatini benliğinin gizli 
yönlerine, içsel duygu ve düşüncelerine yönlendirmesi ya da dış dünyaya, yani benliğinin 
diğer kişilere açık olan yönüne yönlendirmesi olarak tanımlanabilir.

Bütün bu tanımlar gözden geçirildiğinde öz-bilinç kavramı için, bireyin kendi 
duygu ve düşüncelerinin farkında olması ve bu farkındalık ışığında kendine dışarıdan 
bakabilmesi, güçlü ve zayıf yanlarını keşfetmesi şeklinde ortak bir tanıma ulaşılabilir. Öz-
bilinç kavramının üç alt boyutu bulunmaktadır. Fenigstein ve arkadaşlarına (1975) göre 
bunlar; özel öz-bilinç, genel öz-bilinç ve sosyal kaygıdır.

a-) Özel öz-bilinç: 

Bireyin ruhsal (içsel) duygu ve düşüncelerine dikkat etme eğilimi olarak 
açıklanmaktadır. Özel öz-bilinç, bireyin özel duyguları, inançları, güdülenmeleri gibi, 
diğer kişiler tarafından kolayca bilinmeyen gizli, kapalı ve kişisel yönleri üzerinde derin 
bir şekilde düşünmesi ve bu yönlerine ilişkin farkındalık geliştirmesi eğilimini ifade eder 
(Fenigstein ve diğ., 1975). 

Davis ve Franzoi’ye (1999) göre özel öz-bilinç; bireyin, düşünce, bellek ve 
duyguları gibi içsel deneyimlerine ve kendisi hakkındaki düşüncelerine odaklanmasıdır. 
Düşünceler, duygular ve tutumlar gibi benliğin toplumdan gizli olan yönlerine ilişkin 
süreğen bir farkındalıktır. Özel öz-bilinç, bireyin özel duygu ve inançları gibi diğerleri 
tarafından kolayca ulaşılamayan gizil ve kişisel yönleri üzerinde derin biçimde düşünmesi 
ve bu yönlerine ilişkin farkındalık geliştirmesi eğilimini ifade eder.. 

b-) Genel öz-bilinç: 

Genel öz-bilinç, bireyin bir sosyal nesne olarak kendisine yönelik farkındalığını 
yansıtır. Genel öz-bilinç dış görünüm gibi bireyin diğerleri tarafından gözlemlenen 
özellikleriyle ilgilidir ve diğerlerinin kendisine yönelik tepkilerine ilişkin farkındalığını 
ifade eder (Öveç, 2007). Genel öz-bilinç bireyin bir sosyal obje olarak kendi hakkında 
düşünmesi ve fiziksel görünümü, tutum ve davranışları gibi diğerlerine de açık olan 
yönleri hakkında farkındalık sağlamasıyla ilişkilidir
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c-) Sosyal kaygi: 

Öz-bilincin üçüncü boyutu olan sosyal kaygı ise, bireyin sosyal etkileşimlerde 
kaygı yaşaması olarak tanımlanır ve genellikle olumsuz değerlendirilme korkusundan 
kaynaklanır. Sosyal kaygı bireyin başkalarının varlığını hissettiği durumlarda yaşadığı 
huzursuzluğu anlatır (Fenigstein ve diğ., 1975). Son olarak genel öz-bilinçten kaynaklanan 
sosyal anksiyete ise, bireyin sosyal ortamlarda diğerleri tarafından nasıl değerlendirildiğine 
yönelik kaygı yaşamasıdır (Nystedt & Ljungberg, 2002).

Genel olarak bireyin benliğinin çeşitli boyutlarına ve çevresine yönelik ilgi, dikkat 
ve farkındalığını ifade eden öz-bilinç kavramının bireylerin duygu, düşünce ve davranışları 
üzerine oldukça önemli etkileri vardır. Ayhan’a (2004) göre bireyler duygular konusunda 
ne kadar açık olurlarsa, hisleri okumayı da o kadar iyi becerirler. Kendisinin ne hissettiği 
hakkında hiçbir fikri olmayan kişiler, çevrelerindeki kişilerin ne hissettiğini anlamaktan 
da tamamen yoksundurlar. 

Doğan ve Demiral’a (2007) göre ise öz-bilince sahip olan bireyler, yetenekleri 
konusunda kendinden emin olan yani kendine güvenen ve duygularının farkında olan 
ve bunların diğer kişiler üzerindeki etkisini bilen kişilerdir. Kendi değer ve amaçlarının 
farkındadırlar; nerede ve niçin bulunduklarının bilincindedirler.

Goleman (1999) içinde bulunulan anda neler hissettiğini bilen, tercihlerini 
karar vermeye yol gösterecek biçimde kullanan, kendi yetilerine yönelik gerçekçi bir 
değerlendirmeye ve sağlam temellere dayanan özgüven hissine sahip olan bireylerin öz-
bilinçli bireyler olduğunu belirtmektedir.

Öz-bilinçli, ruh hallerinin farkında olan kişiler, duygusal hayatları hakkında belli 
bir anlayışa sahiptirler. Duygularının bilincinde olmaları, diğer bazı kişilik özelliklerini 
de destekleyebilir. Örneğin karamsar bir ruh haline girdiklerinde, bunu dert edinmezler 
ve diğer bireylere oranla daha kısa sürede toparlanırlar; çünkü öz-bilinçleri duygularını 
yönetme konusunda kolaylıklar sağlar.

Akdemir’e (2005) göre kendi duygularını kabul edip öğrenen, o an kızgın mı, sinirli 
mi, yoksa üzgün mü hissettiğinin muhasebesini yapan kişiler, metaduygu (duygu üstü) 
sanatını öğrenebilirler. İçlerinden gelen bu sese kulak veren kişiler, yaşamlarını daha iyi 
yönetebilirler.

Börekçi’ye (2002) göre öz-bilince sahip bir kişi, geliştirmesi gereken yönlerinin 
farkına varıp, bu konuda harekete geçme şansına sahiptir. Bu farkındalığı geliştiren kişiler, 
daha sonra çevrelerini de geliştirmeye başlarlar. Kişinin “kendi kendisiyle konuşma” iç 
diyaloğunu izleyerek, içinden geçen kendini aşağılama gibi olumsuz iletileri yakalamak, 
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bir duygunun temelinin farkına varmak (öfkenin altında yatan incinme gibi); korku, kaygı, 
öfke ve üzüntüyle baş etmenin yollarını bulmak, öz-bilincin duygularla ilgili bölümünü 
oluşturur.

Konrad ve Caluidia’ya (2001) göre, öz-bilince sahip olmayıp duygularına yenilen 
insanlar ise kendilerini duyguları karşısında çaresiz hissederler. Ani duygu değişiklikleri 
gerektiren durumlarda hislerine hâkim kendilerini kaybederler. Duygularını kontrol 
edemediklerini düşündükleri için de kötü ruh hallerinden kurtulmaları zorlaşır. Liptak’a 
(2007) göre birçok kişi kendini tanımaktan kaynaklanan öz-bilinç gibi konularda meydana 
gelen değişikliklerden genellikle çekinmektedir. Bu durum da kişisel ve profesyonel 
gelişimin önünde bir engel oluşturmaktadır.

Girişimcilik

Girişimcilik insanoğlunun avcılık ve toplayıcılık devrine son verip neolitik dönemde 
üretime başlamasıyla birlikte ilk şekillerini oluşturmaya başlamıştır. Yazının icadı ve tarihi 
devirlerin başlamasıyla, ticaret farklı bir boyut kazanarak farklı kıtalara kadar yayılmıştır 
(Ercan ve Gökdeniz, 2009, s.60). 

Görüldüğü gibi girişimcilik kavramının çok uzun bir geçmiş tarihi vardır. Buna karşı 
n, yakın zamana kadar yeterince araştırmalara konu olmamıştır. Bunun temel nedenlerinden 
biri, girişimciliğin yöneticilere özgü bir özellik olarak düşünülen bir anlayışın olması ve 
bunun 19. yüzyıla kadar devam ettirilmiş olmasıdır. 20. yüzyılın başları na gelindiğinde 
Avusturyalı iktisatçı Schumpeter, girişimciliği yeniden yorumlayarak; kavramı n bugün 
de geçerli olan fikri temelini atmıştır. (Ercan ve Gökdeniz, 2009, s.64). 

Bugün girişimcilik, ABD ve Batılı  ülkelerin üniversitelerinde gittikçe artan bir 
ilgi ve öneme sahiptir (Hisrich vd., 1998, s.18; akt: Ercan ve Gökdeniz, 2009, s.64). 
Girişimcilik alanı nda çalı şan birçok araştırmacı, girişimciliğin gün geçtikçe artan öneme 
sahip olduğunu kabul etmektedir. Zampetakis, Beldekos ve Moustakis (2009, s.172) 
tarafı ndan yapılan araştı rmada, girişimciliğe etki eden etkenlerin belirlenmesinin önemli 
olduğu ve girişimciliğin artan önemi dile getirilmektedir. 

TÜSİAD’ın yaptırdığı bir araştırmanın verilerine göre, her 100 yetişkin Türk’ten 
4,6’sı girişimci özelliğe sahipken, bu rakam Japonya’da 5,1, İngiltere’de 7,7, ABD’de 
11,7, Meksika’da ise 18,7dir (www.ostimgazetesi.com). Japon insanlarının son derece 
yaratıcı olduğu fikri yaygın kanaat olmasına rağmen verilerde Japon insanı ile ilgili durum 
oldukça ilginçtir. Bu durum Japonya’da yaratıcı özelliğe sahip insanların sayısının son 
derece az, buna karşılı k üretilmiş fikirleri kazanca dönüştüren girişimcilerin sayısının çok 
daha fazla olduğu şeklinde yorumlanabilir. 
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TÜSİAD tarafından yapılan araştırma verileri insanların büyük bir çoğunluğunun 
girişimci olmadığını, Türkiye’deki girişicilerin sayısının birçok ülkenin gerisinde kaldığını 
göstermektedir. Bununla birlikte son yıllarda girişimcilik kavramının tüm dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de öneminin kabul edildiği ve arttığı söylenebilir. Türkiye’de girişimcilik 
konusunun özellikle 1980 yılından itibaren gelişmeye başladığını görülmektedir. 24 Ocak 
1980 kararlarıyla serbest piyasa sistemi ekonomisi ve bu sistemin en önemli aktörleri 
durumunda olan girişimcileri ve özellikle ihracata yönelik girişimcileri destekleme 
politikaları devreye sokulmuştur (Müftüoğlu, 2008, s.163). 

Çağdaş eğitimde öğretmenlerin girişimci davranışları son derece önemlidir. 
Türkiye’de mevcut eğitim sisteminin her ne kadar çağdaş eğitimi dolayısıyla girişimciliği 
desteklediği dile getiri se de bunun çoğunlukla teoride kaldığı, uygulamada sorunlar 
yaşandığı görülmektedir. Türk insanındaki girişimcilik eksikliğine bir de eğitim 
sistemindeki eksiklik ve çarpıklıklar eklenince öğretmenlerin girişimci davranışlarda 
bulunmaları zorlaşmaktadır. 

Alanyazında, örgütlerdeki girişimci davranışları kişinin risk alma eğilimi, 
belirsizliğe katlanma, kendine güven, yenilikçilik, duygusal zekâ, iş tecrübesi gibi 
kişisel faktörlerle birlikte iş arkadaşlarından ve yöneticilerden destek görme, toplumun 
değer ve normları gibi çevresel etkenlerin de etkilediğine yer verilmektedir. İnsanları n 
girişimci davranışlarda bulunmalarını etkileyen birçok faktörün olduğu görülmektedir. 
Bu faktörlerden; duygusal zekâ özellikleri ve örgütsel destek algı sı değişkenlerinin 
öğretmenlerin girişimci davranışlar göstermelerinde oldukça büyük bir öneme sahip 
olduğu söylenebilir. Bu sebeple okul ve öğretmenlerin etkililiği için öğretmenlerin 
daha girişimci davranmalarına, duygusal zekâ ve örgütsel destek algılarının etkisinin 
araştırılarak sonuçlarının ortaya konması gerekmektedir.

Araştirmanin Amaci ve Önemi

Bu çalışmada, öz-bilinç ve girişimcilik kişilik özellikleri ile okula bağlılık 
arasında bir ilişkinin var olup olmadığı test edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın amacı 
eğitimdeki verimlilik açısından çok önemli olan okula bağlılığın öğrencilerin öz-bilinç 
ve girişimcilikleriyle bağlantısı olup olmadığının ele alınması ve elde edilen bulguların 
eğitimcilerin istifadesine sunulmasıdır. Yapılan alanyazın taramasında konuyla ilgili 
araştırmaya rastlanmamış olması bu çalışmanın ülkemizde yapılan ilk araştırma olduğunu 
göstermektedir. Bu araştırmanın özgün olması eğitim bilim alanına katkısı bakımından 
önemini arttırmaktadır.

Sonuç olarak öğrencilerin öz-bilinç düzeylerinin ve girişimciliklerinin onların okula 
yönelik bağlılıkları ile ilişkili olabileceği düşünülebilir. Örneğin öz-bilinç düzeyi düşük 
öğrencilerin, okula yönelik bağlılık düzeylerinin görece daha düşük olması beklenebilir. 
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Benzer şekilde öz-bilinç düzeyi yüksek olan öğrencilerin okula daha bağlı olmaları 
ve böylece daha başarılı olmaları beklenebilir. Bu kapsamda öğrencilerin öz-bilinç ve 
girişimcilik düzeylerinin, okul bağlılığı ile ilişkisi, bu çalışmanın temel problemini 
oluşturmaktadır. Araştırmanın genel amacı ise öğrencilerin öz-bilinç ve girişimcilik 
düzeyleri ile okul bağlılığı arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu doğrultuda aşağıdaki alt 
problemler ele alınmıştır:

1.Öz-bilinç ve okula bağlılık arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

2.Kız ve Erkek öğrencilerin okula bağlılık, öz-bilinç ve girişimcilik düzeylerinde 
anlamlı bir fark var mıdır?

3.Öğrencilerin kreş eğitimi alıp almaması, okula bağlılık, öz-bilinç ve girişimcilik 
düzeylerinde farklılık göstermekte midir?

4.Öğrencilerin okula bağlılık düzeyleri girişimcilik ve öz-bilinç düzeylerine göre 
nasıl açıklanabilir?

Yöntem

Araştırma betimsel nitelikler taşıyan tarama modelli bir özellik taşımaktadır. 
Araştırmanın veri toplama araçları, 2011-2012 öğretim döneminde İstanbul ili Kadıköy 
ilçesinden rastgele seçilen altı farklı dershanede tarama modelinde uygulanmış bu 
kapsamda elde edilen veriler nicel teknikler kullanılarak analiz edilmiştir. 

Evren-Örneklem 

Araştırma evrenini Kadıköy ilçesinde 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 
üniversite sınavına hazırlanmaya çalışan ve dershanelerde öğrenim gören 8834 öğrenci 
oluşturmaktadır. Araştırmada 8834 öğrenciden oluşan evreni  .05 anlamlılık ve %5 
hoşgörü düzeyinde 448 öğrenciden oluşan bir örneklemin temsil edeceği varsayılmıştır 
(Anderson, 1996’dan aktaran Balcı, 2004, sf. 95).

Uygulama

Örneklem seçiminde ise ‘tesadüfi örneklem’ tekniği benimsenmiştir. Bu amaçla 
veri toplama araçlarından oluşan test bataryası üniversiteye hazırlanan lise mezunu ve 
lise son sınıf öğrencilerine araştırmacıların gözetiminde sınıf ortamlarında ve grup olarak 
uygulanmıştır. Sonuç olarak veri toplama araçları, altı farklı dershanede öğrenim gören 
448 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Tutarsızlık taşıyan ve noksan doldurulmuş olan 
testler değerlendirme dışı bırakılmış doğru olarak cevapladığı görülen 222 si kız 103 ü 
erkek olmak üzere toplam 326 öğrenciden dönen testlerin veri analizine uygun olduğu 
görülmüştür.
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Veri Toplama Araçlari

Araştırmada Okul Bağlılığı Ölçeği, Öz-bilinç Ölçeği ve Girişimcilik Ölçeklerinden 
oluşan bir test bataryası kişisel bilgi formu ekinde uygulanmıştır.

Okul Bağliliği Ölçeği: 

Öğrencilerin okula bağlılık düzeylerini ölçmek üzere geliştirilmiş olan OBÖ, “hiç 
katılmıyorum” ile “çok katılıyorum” arasında değer alan beş dereceli Likert tipi bir ölçektir. 
27 maddeden oluşan ölçek, beş faktörden oluşmaktadır. Ölçeğin birinci faktörü “öğrencinin 
içsel bağlılığı” olarak isimlendirilmiş olup, 9 maddeden oluşmaktadır. Bu faktörün 
Cronbach alfa katsayısı .826 olarak hesaplanmış olup, açıkladığı varyans %14.723’tür. 
Ölçeğin ikinci faktörü ise “okul ortamı-bağlılık ilişkisi” şeklinde isimlendirilmiştir. 6 
maddeden oluşan bu faktörün alfa değeri .785, açıkladığı varyans ise %11.706’dır. Üçüncü 
faktör olan “okul-programı bağlılık ilişkisi” ise 4 madden oluşmaktadır. Bu faktörün alfa 
değeri .756 olup, açıkladığı varyans %9.521’dir. Ölçeğin dördüncü faktörü ise “okul 
yönetimi-bağlılık ilişkisi” şeklinde isimlendirilmiş olup 5 maddeden oluşmaktadır. Bu 
faktöre ait alfa katsayısı .653, açıkladığı varyans %8.666’dır. OBÖ’nin son faktörü ise 
“öğretmen-bağlılık ilişkisi” olarak isimlendirilmiştir. 3 maddeden oluşan bu faktöre ait alfa 
değeri .697 olup açıkladığı varyans %7.948’dir (Arastaman, 2006). OBÖ’nün maddeleri 
arasında “okula isteyerek, zevkle gelirim”; “sınıfta anlatılanları dikkatle dinlerim” ve 
benzeri maddeler yer almaktadır. OBÖ’ye ait alfa değerleri mevcut araştırmada tekrar 
hesaplanmış ve ölçeğin mevcut araştırmada da güvenilir olduğuna karar verilmiştir 
[Birinci faktör için alfa = .833; ikinci faktör için a = .841; üçüncü faktör için a = .851; 
dördüncü faktör için a = .798; beşinci faktör için a = .782]. 

Öz-bilinç ölçeği: 

Fenigstein, Scheneir ve Buss (1975) tarafından geliştirilerek geçerlik ve güvenirlik 
çalışmaları üniversite öğrencileri ile yapılan bu ölçek, daha sonraki çalışmalarda farklı 
örneklem gruplarına (Martin ve Debus, 1999) ve küçük yaştaki öğrencilere (Scheneir ve 
Carver, 1985) uygulanmıştır. Bu çalışmadaki öğrencilerin yaşlarının küçük olmasından 
dolayı orjinal ölçek yerine Scheneir ve Carver (1985) tarafından basitleştirilmiş 22 
maddelik uyarlama kullanılmıştır. Öz-bilinç ölçeği pek çok çalışmada kullanılmış ve 
ülkemizde dahil pek çok ülkede geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır ( Rugancı, 
1995). Monfries ve Kafer, (1994) ölçeğin hem özel (private) hem de toplumsal (public) 
alt boyutlarının olumsuz değerlendirilme korkusu ile ilişkili olduğunu göstermişlerdir. Bu 
yüzden bu çalışmada ölçeğin alt boyutları ayrıştırılmamış ve her öğrenci için ölçeğin bu 
iki alt boyutundan aldığı toplam puan kullanılmıştır (α=.77).
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Girişimcilik Özellikleri Ölçeği: 

Bu ölçek, Hisrich ve Peters’ın girişimci özellikleri ölçeği geliştirilerek Hakan 
Kuvan tarafından oluşturulmuştur. Kuvan bu ölçeği “Örgün ya da Yaygın Eğitimin 
Girişimciler Üzerindeki Etkileri (Malatyalı Girişimciler Üzerine Bir Uygulama)” isimli 
uzmanlık çalışmasında kullanmıştır. Ölçekte yer alan girişimci kişilik unsurları (boyutları, 
faktörleri) şunlardır: Oto kontrol, bağımsız olma, risk alma, belirsizliğe tahammül, başarı 
ihtiyacı, kendine güven, yenilikçilik. Ölçeğin güvenilirlik katsayısı (Cronbach Alpha 
Güvenirlik Katsayısı) α = 0, 942 olarak belirtilmiştir (Kuvan, 2008).

Verilerin Analizi ve Kullanilan İstatistiksel Teknikler

Araştırma kapsamında elde edilen verilerinin analizinde aritmetik ortalama, standart 
sapma, frekans, yüzdelik, Pearson Korelasyon katsayısı ve çok-değişkenli regresyon 
analizi teknikleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 18.0 sürümü kullanılmış olup, 
anlamlılık testleri  .005 düzeyinde yapılmıştır. 

Bulgular ve Yorum

Bu bölümde, araştırmanın genel amacı çerçevesinde, üniversite sınavına hazırlanan 
öğrencilere okula bağlılık, öz-bilinç ve girişimcilik ölçeklerinden toplanan verilerin 
istatistiksel çözümleri, elde edilen bulgular ve bunların yorumuna yer verilmiştir

1.Öz-Bilinç ve Okula Bağlilik Arasindaki İlişkiye İlişkin Bulgular ve Yorum 

Araştırmanın ilk hipotezi “öğrencilerin öz-bilinç düzeyleriyle okula bağlılıkları 
arasında bir ilişki var mıdır?”  şeklinde düzenlenmişti.  Bu ilişkiyi yansıtan veriler tablo 
1’de verilmiştir.

Tablo 1. Değişkenlerin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Dağılımları ile 
Korelasyon Matrisi

  1 2 X    S

1.Öz-bilinç                  
2. Okula Bağlılık

  --
 18*

.18*
  --

45,37
89,59

10,858
17,894

* p <.05

Tablo 1 incelendiğinde lise öğrencilerinin Öz-bilinç ve okula bağlılık düzeyleri 
arasında düşük (r = 0,18*) ama yine de 0,05 düzeyinde anlamlı pozitif bir ilişki olduğu 
anlaşılmaktadır.  Bu bulgudan hareketle, öğrencilerin öz-bilinç düzeylerini yükseltici 
rehberlik çalışmalarının okula bağlılığı artırıcı bir etki yapacağını söyleyebiliriz.
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2.Kiz Ve Erkek Öğrencilerin Okula Bağlilik, Öz-Bilinç ve Girişimcilik 
Düzeylerine İlişkin Bulgular ve Yorum 

İkinci hipotezimiz cinsiyet faktörünün etkisine ilişkin olarak düzenlenmişti. Bu 
hipoteze ait veriler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Tablo 2.Cinsiyete Göre Öğrencilerin Öz Bilinç, Bağlılık ve Girişimcilik Puanlarına 
İlişkin Aritmetik Ortalama, Standart Sapma, t ve p Değerleri

Değişken    Kiz   (n=222)  Erkek              (n=103) t           p

  X  S   X  S

Öz Bilinç

O. Bağlilik                  

Girişimcilik             

 44,94

   91,77 
                                                        

  114,9

10,94

17,58

8,73

 46,29

  84,86

  116,16

 10,66

 17,75

9,1

   1,03

    -3,28

     1,11

   .30

  .001

   .36

Tablo 2 den anlaşılacağı gibi kız öğrencilerle erkek öğrencilerin Öz Bilinç ve 
girişimcilik düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur; ancak, okula bağlılık 
düzeyleri arasında anlamlı bir fark vardır. Kız öğrencilerin okula bağlılık düzeyleri erkek 
öğrencilere göre daha yüksektir (X1= 84, X2= 91) Bu bulgu liselerde devamsızlık yapan 
ve okulu bırakan öğrencilerin oranlarına dair verileri de doğrulamaktadır. Şimşek (2011) 
tarafından yapılan Okulu bırakma eğiliminin nedenlerini araştıran çalışmasında cinsiyete 
göre anlamlı biçimde farklılaştığını ifade etmektedir. [=18,16; sd=1; p=0.000; p<0.05]. 
Verilere göre;  okulu bırakma eğilimi, erkek öğrencilerde (% 22,05) kız öğrencilere (% 
12,41) kıyasla neredeyse iki kat daha fazladır.

3. Okulöncesi Eğitimin, Okula Bağlilik, Öz-Bilinç Ve Girişimcilik Düzeylerine 
Etkisine İlişkin Bulgular ve Yorum 

Araştırmada üzerinde durmaya çalıştığımız konulardan biri okulöncesi eğitim alan 
ve almayan öğrenciler arasındaki farkın varlığına ilişkindi. Tablo 3’te bu konuya ait veriler 
sunulmıştur.
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Tablo 3. Öğrencilerin Kreş Eğitimi Alıp Almamasına Göre Öğrencilerin Öz Bilinç, 
Bağlılık ve Girişimcilik Puanlarına İlişkin Aritmetik Ortalama, Standart Sapma, t ve p 
Değerleri

Değişken    Kreşe
Gidenler (n=135) Kreşe 

Gitmeyenler              (n=189)   t                P

X S      X  S

Öz Bilinç

O. Bağlilik                  

Girişimcilik             

45,4

 86,87 
                                                        

  115,08

11,49

15,6

 9,01

   45,32

   91,44

   115,53

  10,4

  19,17

  8,82

.09

    -2,28

-,44

   .92

  .023

   .65

Yukarıdaki tabloya göre kreşe giden ve gitmeyen öğrencilerin öz-bilinç ve 
girişimcilik düzeyleri arasında anlamlı bir fark yoktur fakat; okula bağlılık düzeyleri 
arasında anlamlı bir fark vardır. Buna göre, kreşe giden öğrencilerin okula bağlılık 
düzeylerinin gitmeyen öğrencilere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. (X1= 86, 
X2= 91) Bu bulgu okulöncesi eğitimin önemini göstermektedir. Okula devam etme ve 
akademik başarı alanlarında etkili olduğunu bildiğimiz okul bağlılığının okulöncesi eğitim 
alan öğrencilerde daha yüksek çıkması ülkemizde bu eğitim kademesindeki okullaşma 
oranının artırılmasının eğitim sisteminin verimliliğini artıracağını söyleyebiliriz. 

Thomson’a (2005) göre okula bağlılığın birçok faydası vardır. Örneğin, okula karşı 
olumlu duyguları olan, okuldaki çeşitli etkinliklerde etkin olarak yer alan öğrencilerin 
okulu bitirme ve bağımsız öğrenebilen bireyler olma şansları daha fazladır. 

Finn ve Rock’a (1997) göre ise okula bağlılık sağlamak ile akademik başarı ve okula 
devamsızlık yapmama, yüksek akademik beklentilere sahip olma gibi diğer eğitimsel 
sonuçlar arasında olumlu bir ilişki vardır.

4.Öğrencilerin Okula Bağlilik Düzeyleri Girişimcilik Ve Öz-Bilinç Düzeylerine 
İlişkin Bulgular ve Yorum 

Aşağıdaki tabloda öğrencilerin Okula bağlılık, öz-bilinç ve Girişimcilik özelliklerine 
dair elde edilen veriler sunulmuştur.
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Tablo 4.Öğrencilerin Okula Bağlılık Düzeylerinin Yordanmasına İlişkin Standart 
Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları

   B St. Hata    Beta t  R R2 F

Sabit

Girişimcilik 

Öz Bilinç                  

  2,32

  .66

  .23

12,3

.105

.086

     --

    .33

   .141

.189

6,33

2,71

.37 .13 26,141*

* p <.05

Tablo 4 e göre %95 güven olasılığı ile girişimcilikten okula bağlılık düzeylerini 
tahmin etmek için bulduğumuz modelin geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Okula bağlılık 
düzeylerinin %33’ünün (R2) Girişimcilik düzeyleri tarafından açıklanabildiğini, 
%14’ünün Öz Bilinç düzeyleri tarafından açıklanabildiğini söyleyebiliriz.

Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmadan elde edilen bulgular lise öğrencilerinin Öz-bilinç ve Okula bağlılık 
düzeyleri arasında anlamlı pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu bulgu okullardaki 
rehberlik hizmetlerinde öğrencilerin duygusal zekalarını geliştirici çalışmalara daha çok 
önem verilmesi gerektiğini öne çıkarmaktadır. Duygusal zekanın bir boyutu olarak öz-
bilinci geliştirici sosyal etkinlikler ve kendi potansiyelinin farkına varmalarına yönelik 
rehberlik etkinlikleri okullarımızdaki devam sorunlarını da azaltıcı bir etki yapabilecektir.

Araştırmanın önemli bir bulgusu da; kız öğrencilerle erkek öğrencilerin öz-bilinç 
ve girişimcilik düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığının;  ancak, 
okula bağlılık düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğunun; kız öğrencilerin okula 
bağlılık düzeyleri erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğunun tesbit edilmesidir. Bu 
bulgu erkek öğrencilerin okula bağlılıklarının güçlendirilmesi çalışmalarının önemini 
göstermektedir.

Araştırmaya katılan öğrencilerinin yaş grupları arasında girişimcilik ve okula 
bağlılık düzeyleri arasında fark bulunmadığı; fakat,  öz-bilinç düzeyleri arasında anlamlı 
bir fark bulunduğuna dair bulgu da önem taşımaktadır.

Araştırmamızda kreşe giden ve gitmeyen öğrencilerin öz-bilinç ve girişimcilik 
düzeyleri arasında anlamlı bir farkın olmadığı,  fakat; okula bağlılık düzeyleri arasında 
anlamlı bir fark bulunduğunun anlaşılmış olması da başka önemli bir bulgudur. Okulöncesi 
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eğitimin birçok eğitimsel konuda olduğu gibi okula bağlılığı artırıcı etkisi üzerinde 
durulmaya değer bir tartışma konusudur.

Bu sonuçlar ışığında aşağıdaki önerilerin dikkate alınmasını beklemekteyiz.

1. Öz-bilinci, girişimciliği ve okula bağlılığı artırıcı rehberlik hizmetleri hakkında 
daha kapsamlı araştırmaların ve yayınların yapılması eğitim sistemimizin daha sağlıklı 
hale getirilmesini destekleyebilir.

2. Okula bağlılık konusunda kız ve erkek öğrenciler arasındaki farklılığın nedenleri 
araştırılabilir. Erkek öğrencilerin okula bağlılıklarının nasıl artırılacağı konusunda 
çalışmaların yapılması iyi olur.

3. Farklı yaş gruplarının öz-bilinç düzeyinin değişimi konusunda ayrıntılı 
çalışmaların yapılması yararlı olacaktır.

4. Okulöncesi eğitimin öğrencilerin okula bağlılık üzerindeki olumlu etkisi ülkemizde 
son bir-iki yılda bu basamakta okullaşma oranındaki duraklamanın okullarımızdaki başarı 
konusunda negatif etkisi eğitim yöneticilerinin dikkatine sunulmalıdır.
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