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Eğitimde 
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YAZARLARIN ÖZGEÇMİŞLERİ 

 

Zehra Nur BAYINDIR 

1998 yılında İzmir’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir’de tamamladı. 
2016 yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi ABD’de 

yükseköğrenimine başladı. Bu bölümden 2020 yılında mezun oldu. Aynı yıl içe-

risinde başladığı Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eği-
timi Bilim Dalında yüksek lisansına devam etmektedir. 2021’den beri Pamuk-

kale Üniversitesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak 

çalışmaktadır.  

 

Figen ATA ÇİĞDEM 

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar ve Öğre-

tim Teknolojileri öğretmenliği bölümünde tamamladı. 2008 yılından beri Millî 
Eğitim Bakanlığında bilişim teknolojileri öğretmeni olarak görev yapmaktadır. 

2019 yılında Ege Üniversitesi Eğitim Yönetimi Anabilim dalında bütünleşik 

doktora programına kabul edilmiştir. Doktora eğitimine tez yazım aşaması ile 
devam etmektedir. Araştırma alanları arasında teknolojik liderlik, yükseköğre-

tim, lisansüstü eğitim yönetimi, yetişkin eğitimi, web 2.0 teknolojileri, bilgi 

okuryazarlığı konuları yer almakta ve bu alanlarda yayımlanmış ulusal ve ulus-

lararası makale, bildiri, kitap bölümleri bulunmaktadır. 2021 yılında da “Eğitim 
Politikası: Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme” adında yazmış olduğu bir 

kitabı yayımlanmıştır.  

 

Dr. Ebru EREN 

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Politikası 

Anabilim Dalında “Türkiye’de 1980 Sonrası Eğitimde Özelleştirme Politikaları: 
Ankara İli Ortaöğretim Okulları Öğrencileri ve Ailelerinin Görüşleri Yoluyla Bir 

Değerlendirme” adlı tez araştırması ile doktora derecesini almıştır. Milli Eğitim 

Bakanlığı’nda öğretmen olarak görev yapmaya devam etmektedir. Aynı za-

manda yaratıcı drama alanında da çalışmalar yürütmektedir. Araştırma ilgi alan-
ları arasında eğitim politikası, eğitim sosyolojisi, eleştirel eğitim, toplumsal cin-

siyet ve eğitimde yaratıcı drama yer almaktadır.  

 

Günçe GÜNDUĞDU 

2020 yılında Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölü-

münden mezun oldu. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 
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Türkçe Eğitimi Bilim Dalında lisansüstü eğitimine başladı. Şu an Hacettepe Üni-

versitesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi Anabilim 

Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmakta olup yüksek lisans tezini hazırla-
maktadır. Araştırma ilgi alanları arasında dil öğretimi, dilbilim, metindilbilim ve 

Türkçenin anadili olarak eğitimi yer almaktadır.  

 

Elif Simge GÜZELERGENE 

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olarak görev 

yapmaktadır. Aynı zamanda Pamukkale Üniversitesi Eğitim Yönetimi Anabilim 

Dalı yüksek lisans öğrencisidir. Mesleki öğrenme toplulukları ve kültürel değer-
lere duyarlı eğitim alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Pamukkale Üniversitesi 

Kadın Çalışmaları Merkezinde görev yapmaktadır. 

 

Bahadır İNAN 

Lisans eğitimini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü’nde tamam-

lamıştır. Kısa bir süre Millî Eğitim Bakanlığı’nda özel eğitim öğretmeni olarak 

çalıştıktan sonra 2016 yılında araştırma görevlisi olmuştur. Yüksek lisansını An-
kara Üniversitesi’nde Özel Eğitim alanında 2019 yılında tamamlamıştır. Halen 

aynı üniversitede Özel Eğitim doktora programında eğitimine devam etmektedir. 

Araştırma alanları arasında zihinsel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu ve 
öğrenme güçlüğü yer almaktadır.  

 

Maruf Buğra İNAN 

Lisans derecesini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü'nden 

almıştır. Yüksek lisansına 2020 yılında Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet ala-

nında başlamış ve çalışmalarına devam etmektedir. Araştırma ilgi alanları ara-

sında çocuklarda ihmal-istismar, engellilik, yaşlılık ve bağlanma teorisi yer al-
maktadır. 

 

Çağrı KAYGISIZ 

2012 yılında Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eği-

timi ABD’den mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-

tüsü Dilbilim ABD’de yüksek lisans eğitimine başladı. Yüksek lisans eğitiminin 

ardından 2016 yılında yine Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dilbi-
lim ABD’de doktora eğitimine başladı. Halen Türk Hava Kurumu Üniversi-

tesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmakta olup uygulamalı dilbilim, 

materyal geliştirme, eğitimsel sinirbilim, metindilbilim alanlarında çalışmalarına 
devam etmektedir. Ülkü Ece isminde kız çocuğu babasıdır.  
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Doç. Dr. Funda NAYIR 

2000 yılında ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü lisans programını, 

2007 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi yüksek lisans 
programını, 2011 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Teftişi dok-

tora programını tamamlamıştır. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 2000-

2011 yılları arasında öğretmen olarak görev yapmış, 2011 yılında Çankırı Kara-

tekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim bilimleri Bölümüne Yard. Doç. Dr. 
olarak atanmış; 2017 yılında Doç. Dr. ünvanını almıştır. 2013 yılında 3 ay misa-

fir öğretim üyesi olarak Dublin City University School of Education bölümüne 

görevlendirilmiştir. Avrupa Birliği tarafından desteklenen 3 yıllık okullarda kül-
türel Değerlere Duyarlı Değerlendirme Projesinin Türkiye yöneticiliğini yapmış-

tır. Halen yine AB tarafından desteklenen 3 yıllık Kültürlerarası Toplum Temelli 

Değerlendirme ve Planlama Projesinin Türkiye yöneticiliğini yürütmektedir. Dr. 
NAYIR, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde 

öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.  

 

Dr. Tamer SARI  

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan ve Ekonomisi doktorudur. Pamukkale Üniversi-

tesi Yabancı Diller Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi olarak görev yapan yazar 

kültürel değerlere duyarlı eğitim, çok kültürlü eğitim ve öğretmen güçlendirme 
alanlarında çalışmalar yapmaktadır. 

 

Dr. Gürkan SARIDAŞ 

1984 Denizli doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi İlköğretim Matematik öğ-

retmenliği lisans programını, Marmara Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Dene-

timi yüksek lisans programını tamamlamıştır. Pamukkale Üniversitesi Eğitim 

Yönetimi, Denetimi, Teftiş, Planlama ve Ekonomisi bölümünde doktora eğiti-
mine devam etmektedir. Aynı zamanda Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi bir 

ortaokulda müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Kültürel değerlere du-

yarlı okul kültürü, kültürel değerlere duyarlı eğitim ve mesleki gelişim alanla-
rında çalışmaktadır. 

 

Prof. Dr. Abdurrahman TANRIÖĞEN 

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde tam zamanlı öğretim üyesidir. Eği-
tim yönetimi uzmanıdır ve 20 yılı aşkın süredir Eğitim Bilimleri Bölüm Başkan-

lığı yapmaktadır. Kendi üniversitesinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında 

lisansüstü programları yönetmiş ve birçok öğretmen ve doktora öğrencisi yetiş-
tirmiştir. Eğitim yönetimi, liderlik, örgütlerde insan ilişkileri, iletişim ve denetim 

konularında yayınlar yapmaktadır. Birçok ulusal ve uluslararası derneğin üyesi 

ve birçok ulusal ve uluslararası dergide yönetim kurulu üyesi/hakemidir. 
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Doç. Dr. Yılmaz TONBUL 

Lisans eğitimini Hacettepe’de, yüksek lisans ve doktora eğitimini Dokuz Eylül 

Üniversitesinde tamamladı. 1995-2002 yılları arasında ilköğretim ve ortaöğretim 
okullarında öğretmenlik yaptı. 2002 yılında Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Eğitim Yönetimi Anabilim dalında araştırma görevlisi olarak işe başladı. Lisans 

ve lisansüstünde Eğitim Bilimine Giriş, Türk Eğitim Sistemi, Eğitim Planlaması 

ve Ekonomisi, Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Yükseköğretimin Yönetimi ve 
Eğitim Kurumlarında Proje Yönetimi adlı dersleri okutmaktadır. Öğretmenlerin 

ve eğitim yöneticilerinin mesleki gelişimi, kuram ve uygulama ilişkisini ele alan 

çalışmaların yanı sıra yükseköğretim alanlarında da çok sayıda ulusal ve ulusla-
rarası makaleleri, bildirileri, kitapları ve projeleri bulunmaktadır. Millî Eğitim 

Bakanlığına bağlı okullarda ve yükseköğretim kurumlarında sınıf yönetimi, 

okula dayalı mesleki gelişim, lisansüstü eğitimde güncel gelişmeler ve kuram 
odaklı sorun analizi konulu eğitimler vermektedir. 

 

Prof. Dr. Nermin YAZICI 

1994’te Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 
1998 yılında aynı üniversitede Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalında “Halikar-

nas Balıkçısı’nın Eserlerinde Tabiat” adlı tez çalışmasıyla yüksek lisansını ta-

mamlamış ve çalışması Kültür Bakanlığı tarafından kitap olarak yayımlanmıştır. 
Doktorasını, Ankara Üniversitesi Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi alanında ta-

mamlayan Nermin Yazıcı, 2012 yılında Yeni Türk Edebiyatı alanında doçent, 

2012’de profesör oldu. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, On Dokuz Mayıs Üni-
versitesi, Başkent Üniversitesinde çalışan Yazıcı, Ekim 2013’ten itibaren Hacet-

tepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü öğretim üyesidir. Ça-

lışma alanları modern Türk edebiyatı, anlatıbilim, eleştiri kuramları, çocuk ede-

biyatı, ileri Türkçe eğitimini içermektedir. 

 



 

Kapsayıcı Eğitim ve Sosyal Hizmet: Özel Gereksinimli Çocukların 

Eğitim İhtiyaçları İçin Sosyal Hizmet Uzmanlarının Rolü 

 

Maruf Buğra İNAN 1 

Bahadır İNAN 2 

 

Giriş 

Kapsayıcı eğitime yönelik çabaların amacı, tüm çocukların eğitim kalitesini artırmaktır 

(McDonnell ve Brown, 2013; Odom vd., 2011). Kapsayıcı eğitim, eğitim kurumlarını 

tüm çocuklara uygun hâle getirmek için yeterli esnekliği sağlama ve her çocuğun uyum 

sağlama ihtiyacına karşılık vermeyi de vurgulamaktadır (Tassoni, 2003). Bu bağlamda 
kaynaştırma uygulamaları özel gereksinimli ve tipik gelişim gösteren çocuklar için 

önemli görülmektedir (Dukes ve Smith, 2006; Hunt ve McDonnell, 2007; Odom vd., 

2011). Özel gereksinimleri olan çocukların başarılı bir şekilde desteklenmesi için mevcut 

öğretme ve değerlendirme yaklaşımlarına ek olarak, eğitim sistemini çeşitlendirebilecek 

bilgi ve becerileri hayata geçirmek gereklidir (Hoover ve Patton, 2004). Kaynaştırmada 

sınıftaki tüm çocukların ihtiyaçlarına uygun bir eğitim verilmektedir. Kaynaştırma sa-

dece bir eğitim ortamı veya programı değil, özel gereksinimli çocukların genel eğitim 

sınıflarının birer üyesi olduklarına dikkat çeken bir kavramdır (Allen ve Cowdery, 2014; 

McDonnell ve Brown, 2013; Odom vd., 2011). Kaynaştırma bireysel farklılıkları kabul 

etme, özel gereksinimi olan ya da tipik gelişim gösteren tüm çocuklara değer verme, 

onlara gerekli desteği sağlama, aileleri, çevresi, kültürel değerleri ve yaşam tarzları fark 

etmeksizin onları kabul etme ile ilgilidir (Allen ve Cowdery, 2014; McDonnell ve 
Brown, 2013; Odom vd., 2011).  

Özel gereksinim bağlamında gelişen kapsayıcı eğitim, okul sosyal hizmeti ve okullardaki 

sosyal hizmet uzmanlarının önemini ortaya çıkarmıştır. Okul sosyal hizmeti; profesyonel 

olarak eğitilmiş sosyal hizmet uzmanları tarafından öğrencilere zihinsel ve psiko-sosyal 

sorunlar, davranışsal kaygılar, olumlu davranışsal destek, akademik ve sınıf desteği, da-

nışmanlık gibi farklı alanlarda ve ihtiyaç duydukları konularda öğrencilere destek sunan 

bir uygulama alanıdır. Okul sosyal hizmet uzmanları, okullarda kapsayıcılığı teşvik eder, 

kolaylaştırır ve özel gereksinimli çocukların bireysel ihtiyaçlarını karşılarlar. Okul sos-

yal hizmet uzmanlarının temel amacı, öğrenme süreçlerinde öğrencilere destek olmak ve 

kendileri için en uygun öğrenme ortamını sağlamaktır (Openshaw, 2008). Okullardaki 

sosyal çalışmacılar, çalıştıkları okullardaki tüm öğrencilerin başarısını desteklemekle gö-
revlidir. Buna, formel eğitim-öğretime devam eden ve tipik gelişim gösteren öğrencilerin 

yanı sıra özel eğitim gereksinimleri olan öğrenciler de dâhildir. Akademik başarıyı etkili 

ve verimli bir şekilde desteklemek için sosyal çalışmacılar, okul ortamında özel eğitimde 

bireyselleştirme, değerlendirme ve hizmet sunma modellerine rehberlik eden yasal mev-

zuat hakkında bilgi sahibi profesyonellerdir (Altshuler, 2007). Sosyal hizmet uzmanları 

bu multidisipliner sürece dâhil olduklarında özel gereksinimli öğrenciler ve aileleri için 

sistemde önemli bir eksikliği giderecek köşe taşı olabilirler. Okul sosyal hizmet uzman-

ları, tipik gelişim gösteren öğrencilerin akademik başarıya ulaşmalarına yardımcı olmak 

                                                             
1 Sosyal Hizmet Uzmanı, Başkent Üniversitesi, marufbugra.inan@gmail.com. ORCID: 0000-0003-1692-

0752. 
2 Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi, bahadirinan92@gmail.com. ORCID:0000-0002-2952-5455. 
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için okul, ev ve toplum arasında çok önemli bir bağlantıyı sağlamaktadırlar. Sosyal ça-

lışmacılar okul disiplin politikalarının oluşturulmasında, ruh sağlığı müdahalesinde, kriz 

yönetiminde ve destek hizmetlerinde liderlik sağlayarak, öğrencilerin ve ailelerin yanı 

sıra doğrudan okul idareleri ile birlikte çalışırlar. Öğrencilerin başarılı olmasına yardımcı 

olmak için disiplinlerarası bir ekibin parçası olarak çalışan sosyal hizmet uzmanları, bir 

yandan öğrencilerin akademik başarısı için gerekliyken öte yandan okullarla toplumun 

bütünleşmesini de kolaylaştırırlar (Kamaruddin ve Sulaiman, 2017). 

Okul sosyal hizmet uzmanlarının amacı, özel gereksinimli çocukların okul deneyimle-

rinden mümkün olan en iyi kazanımı sağlamaya yol açmaktır. Bu deneyimler sadece 

akademik becerilerini güçlendirmekle kalmamalı, aynı zamanda genel gelişimlerine de 
olumlu etkisi olmalıdır. Kapsayıcı eğitim ancak tüm destek ve olanakların kaynaştırma 

eğitim sistemi içinde sağlanmasıyla mümkündür. Bu kapsamda sosyal çalışmacının rolü 

son derece önemlidir. Bir meslek olarak sosyal hizmet, tüm toplumun genel refahı adına 

bireyleri güçlendirmek için eşitliği, adaleti, mental ve toplumsal değişimi teşvik eder 

(Balli, 2016). Okul sosyal hizmet uzmanlarının rol ve sorumluluklarının yelpazesi geniş-

tir. Bazıları özel gereksinimli öğrenciler için özel eğitime uygunluğun değerlendirilmesi 

alanında, bazıları ise bu çocuklara yönelik tedavi ve müdahale planının geliştirilmesi ve 

uygulanması alanında çalışmaktadır. Kapsayıcı eğitimi yürütmek için bir okul sosyal 

hizmet uzmanı, çeşitli alanlarda görev alabilir. Sosyal hizmet uzmanları; vaka çalışması, 

grup çalışması, akran öğretimi, özel gereksinimli ve tipik gelişen öğrencilerle ortak et-

kinlikler planlama, takım çalışmasına motive etme, öğrencilerin problem çözme beceri-
lerine destek sunma, öğretmenler ve aileler ile paylaşımda bulunma gibi uygulama yön-

temlerini kullanarak kapsayıcı eğitimi teşvik edebilmektedirler (Pryor vd., 1996). 

 

Ekolojik Sistemler Teorisi 

Kapsayıcı eğitim, sadece bir eğitim kurumu dikkate alınarak ve tüm reformların kurum 

içinde yapılmasıyla sağlanamaz; daha çok çocuğu etkileyen farklı faktör ve sistemler 

arasındaki ilişkinin anlaşılmasıyla sağlanabilecek sosyal bir kavramdır (Anderson vd., 

2014). Bronfenbrenner, ekolojik sistem teorisinin öncülerinden biri olarak kabul edil-

mektedir (Pryor vd., 1996). Wright’a (2013) göre teori, çocuk gelişimi üzerindeki farklı 

etkilere odaklanmaktadır. Bu etkiler, sistemler içinde birbirleri arasındaki çeşitli ilişkiler 

ve etkileşimlerdir. Teori, bir çocuğun büyümesinin ve gelişmesinin, çocuğun doğuştan 
gelen nitelikleri ile çevresi arasındaki etkileşimden kaynaklandığını açıklamakta ve beş 

düzeyde dış etkiden bahsetmektedir. Bu etkilere bakıldığında, çocuğun temel ve en yakın 

bağlamı, mikrosistem adı verilen odak sistemi olarak tanımlanmaktadır. Çoğunlukla ki-

şisel ilişkiyi içerir ve bir çocuğun evi, okulu, kreşi, akran grubu gibi ilişkileri kapsamak-

tadır. Bu mikrosistem, mezosistem adı verilen daha kapsamlı bir sistemin alt sistemidir. 

Mezosistemde, ev ile okul işbirliği gibi farklı mikrosistemler arasında bir etkileşim var-

dır. Bu mezosistem, çocuğa uzak olmasına rağmen dolaylı şekilde etkileyen sosyo-eko-

nomik ve politik sistemler gibi başka makrosistemlerle de iç içedir (Wright, 2013). Yu-

karıdaki üç sistemin yanı sıra, Bronfenbrenner ekzosistem ve kronosistem olarak iki 

başka sistem daha bulmuştur. Ekzosistem, çocuğun ne aktif bir role sahip olduğu ne de 

doğrudan bunun bir parçası olduğu, ancak ortamın varlığının çocuğu etkilediği geniş ma-

halle, ebeveynin iş yeri, medya gibi farklı sosyal ortamlar arasında bağlantıları ifade et-
mektedir. Kronosistem ise, belli bir süre içinde meydana gelen aile yapısındaki değişim, 

ebeveynin istihdamı, savaş gibi büyük çaptaki değişikliklerin çocuğun gelişimi üzerin-

deki etkisini göstermektedir (Wright, 2013). 
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Şekil 1. Ekolojik kurama göre gelişim (Wortham, 2002). 

 

Ekolojik sistemler teorisi, kapsayıcı eğitim ortamında sosyal hizmet uzmanının rollerine 

ilişkin temel bir bakış açısı sağlamaktadır. Sosyal hizmet uzmanları, özel gereksinimli 

çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için kolaylaştırıcı ve bütüncül bir yaklaşıma sahip 

olmalıdırlar (Escamilla, 2012). Ekolojik sistem perspektifinden, kapsayıcı bir eğitim or-
tamında sosyal hizmet uzmanının rolü özel ihtiyaçları olan çocukların farklı yönleri hak-

kında çeşitli bilgiler gerektirmektedir (Clark, 2007). Dolayısıyla bu bakış açısı, bir sosyal 

çalışmacının kapsayıcı eğitim içindeki rollerini anlamamızı sağlamaktadır. Mikro dü-

zeyde bakıldığında okul sosyal hizmet uzmanı, okul ve ev gibi çeşitli sistemler arasındaki 

etkileşimlerin koordinasyonunu sağlayabilir. Makro düzeyde ise, sosyal sorumluluk pro-

jeleriyle ilgilenen topluluklarla çalışabilir ve politika yapıcılarla ilişkiler kurarak yasal 

mevzuatta değişikliklere gitmek için olaylara sosyal açıdan bakabilir. Amaç, özel gerek-

sinimleri olan çocukların çevrelerindeki ortamı iyileştirerek ve özel gereksinimli çocuk-

ları ve eğitimlerini etkileyen farklı sistemler arasındaki etkileşimleri işlevsel hâle getire-

rek çözüm üretmektir. 

 

Sosyal Hizmet Uzmanının Rolü 

Çocuklar zamanlarının önemli bir bölümünü okulda geçirdikleri için okul yaşamları on-

ların öğrenebilecekleri, akademik, sosyal ve duygusal olarak gelişebilecekleri bir ortam 

olmalıdır. Özel gereksinimli çocuklar da dâhil olmak üzere tüm çocuklar için böyle bir 

ortamı sağlamada sosyal hizmet uzmanları etkili bir rol oynayabilir. Son zamanlarda sos-

yal hizmet uzmanının rolü, öncelikle öğrencinin ruh sağlığı ihtiyaçlarına, ihtiyaçları de-

ğerlendirmeye ve özel eğitim hizmetlerini kapsayıcı bir ortamda sağlamak için onlara 
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yönelik müdahale planları geliştirmeye yöneliktir (Webber, 2018). Kapsayıcı eğitim, ço-

cuğun eğitimini engelleyebilecek veya etkileyebilecek her yönü dikkate almayı gerektir-

mektedir. Kapsayıcı bir kurum olarak adlandırmak için sadece modern altyapıya sahip 

engelsiz bir okul inşa etmek yeterli değildir; aksine bireysel farklılıkları anlamak, kay-

naştırma uygulamaları için son derece önemlidir. Okul sosyal hizmet uzmanları sadece 

okula değil, aynı zamanda ailelere ve topluluklara da hizmet sunarak okul içinde ve dı-

şında işlev görmektedirler (Mills, 2003). Ekolojik sistem teorisinin bakış açısı, özel ge-

reksinimleri olan çocukların ve sosyal hizmet uzmanlarının, kapsayıcı eğitimi sürdürme-

deki rolünü incelemek için yararlı bir teorik çerçeve sağlamaktır (Kamenopoulou, 2016). 

Sosyal hizmet uzmanları, özel gereksinimleri olan çocuklarla çalışmak, evleri ve okulları 
arasında iş birliği oluşturmak ve toplumu, kapsayıcı eğitim uygulamalarına dâhil etmek 

için gerekli bilgi ve becerilere sahiptirler. Dolayısıyla, gereksinimlerin uygun şekilde de-

ğerlendirmesini yaparak ve toplum bazında kapsayıcı eğitim çıktılarına ulaşmak için on-

ları yeterli kaynaklarla ilişkilendirerek, çocuklar ve aileler için kanıta dayalı müdahale-

lere katkı sağlamak da rolleri arasındadır (Meares, 1977). Genel olarak, özel gereksinimi 

olan çocuklar için kapsayıcı eğitim sağlamada sosyal hizmet uzmanının rollerini altı baş-

lık altında toplamak mümkündür. 

 

Tablo 1. Kapsayıcı eğitimde sosyal çalışmacının rolleri 

 Rol Açıklama 

1 Değerlendirme Erken müdahaleyi planlamak için özel gereksinimleri olan çocukların 
psiko-sosyal ve duygusal ihtiyaçlarının değerlendirmesidir. 

2 Okul-Ev  
Arasındaki İş  
Birliği 

Çocuğun gereksinimlerini karşılamaya, potansiyelini en üst düzeye çı-
karmaya, uygun kapsayıcı eğitim ortamı planlamaya ve strateji oluş-
turmaya yardımcı olmaktır. 

3 Arabuluculuk Okul ve ev arasında uygun iletişimi sağlamak, okul ve toplum arasında 
kapsayıcı eğitim alanında olumlu bir değişiklik yaratmak için yapıl-
maktadır. 

4 Danışmanlık Çocukta olumlu bir davranış değişikliği meydana getirmek için öğren-
cinin anne ve babasını, akademik yaşantısını, duygusal durumunu, ar-
kadaşlarını ve sosyal çevresini de içeren genel bir çerçeveyi kapsar. 

5 Savunuculuk Özel gereksinimli bireylerin ve grupların haklarını, fırsatlarını koru-
mayla ilgilidir. Kapsayıcı eğitimde çocuğun eğitim ihtiyaçlarını karşı-
lamak için çocuğa sunulması gereken hizmetleri savunmaktadır. 

6 Multidisipliner 
Ekip Çalışması 

Disiplinlerarası bir ekipte sosyal hizmet uzmanı, kazanılmak istenen 
beceri ve amaca ulaşmada, ekip üyelerini birlikte çalışmaya teşvik et-
mek için farklı ekip üyeleri arasında güven ve iş birliğini sağlamada 
önemli rol oynar. 
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Değerlendirme 

Bir sosyal hizmet uzmanının kapsayıcı eğitimin yürütülmesindeki kritik rollerinden biri, 

erken müdahaleyi planlamak için özel gereksinimi olan çocukların psiko-sosyal ve duy-

gusal ihtiyaçlarının değerlendirilmesidir. Sosyal hizmet uzmanları sağlık, sosyal ve eği-

tim gibi farklı disiplinlerdeki profesyoneller ve sistemler arasında bağlantılar oluşturarak 

değerlendirme sürecini kolaylaştırmaktadırlar. Buradan hareketle özel gereksinimli bi-

reylerin sınıf dışında ihtiyaçlarını kolaylaştırmak adına, çocuğun çevresini değerlendir-

medeki ana rolleri için onlara “hareketli öğretmenler” de denilmektedir (Damyanov, 

2010). Özel gereksinimli çocukların kapsayıcı eğitimini sağlamak için çocukların farklı 

ihtiyaçlarını karşılayacak bir ortam yaratmak, çocukların gereksinimlerinin değerlendi-
rilmesinde büyük önem taşımaktadır. Bu süreç, özel gereksinimli çocukların psiko-sos-

yal ihtiyaçlarını karşılamak için uygun bir ortamda özel eğitim hizmetlerini sağlamak ve 

onlara yönelik müdahale planları geliştirmeye yönelik kapsamlı bir süreçtir (Webber, 

2018; Balli, 2016). Bir çocuğun sosyal hizmet uzmanı tarafından ihtiyaç değerlendir-

mesi, çocuğu ve çevresini etkileyen çeşitli yönlerin dâhil edilmesini gerektirmekte ve 

özel gereksinimli çocukların kaynaştırma eğitiminden daha büyük fayda sağlaması ama-

cıyla yapılmaktadır (Mensah ve Badu-Shayar, 2016). Ekolojik bir perspektiften bakıldı-

ğında, sosyal hizmet uzmanının rolü, kapsayıcı eğitimi sağlamak için sadece çocuğun 

okul ortamını değil, aynı zamanda çocuğun ailesini, akran gruplarını, arkadaşlarını ve 

yakın sosyal çevresini de göz önünde bulundurarak çocuğu tüm çevresi içinde anlamak-

tır. Bir sosyal hizmet uzmanı kapsayıcı eğitim sağlamanın yanı sıra, özel gereksinimleri 
olan çocuğu, çocuğun güçlü yönlerini keşfederek ve akademik hedeflerine ulaşmada 

bunları kullanarak geniş bir bakış açısıyla değerlendirmektedir (Openshaw, 2008). 

Psiko-sosyal ihtiyaçların değerlendirilmesi, çocuğun doğrudan veya dolaylı olarak par-

çası olduğu farklı sistemler dikkate alınarak bütünsel olarak yapılır. Bu nedenle, bir ço-

cuğun çeşitli ihtiyaçlarının değerlendirilmesinde bir sosyal hizmet uzmanının oynayabi-

leceği farklı roller arasında, çocuğun sorunu hakkında öğretmenlerden bilgi almak, ço-

cuğun evdeki davranışları hakkında ebeveynlerden bilgi almak da yer almaktadır. Ayrıca 

aile düzeni, maddi durum gibi ailenin sosyo-ekonomik durumu hakkında bilgi toplamak, 

akraba, arkadaş ve yakın çevresindeki davranışlarına bakmak da önemli görülmektedir. 

Çocuğun sorununu kavramsallaştırırken, sosyal hizmet uzmanı, bütünlük içinde kapsa-

yıcı eğitim sağlamak için kaynakları çocuğun ihtiyaçlarıyla uygun şekilde ilişkilendir-
mede doğrudan sunulan hizmetler, görüşmeler ve müdahale planları geliştirmek gibi çe-

şitli araçlarla çalışmak durumundadır. 

 

Ev Ziyaretleri ve Okul-Ev Arasındaki Bağlantı 

Ev ziyaretleri sosyal hizmet uzmanının önemli sorumluluk alanlarından biridir. Ev ziya-

reti yapmak, çocuğun ihtiyaçlarının doğru bir şekilde değerlendirilmesi için temel oluş-

turabilecek birçok faydalı bilgi sunmaktadır. Ev ziyaretleri, ev ortamının anlaşılmasını 

ve evdeki işleyişin çocuk üzerindeki etkisini anlamlandırmak için ekolojik bakış açısını 

kullanmaktadır (Allen ve Tracy, 2004). Özel gereksinimli çocuklarla çalışırken ev ziya-

retlerinin oldukça faydalı olduğu düşünülmektedir. Sosyal hizmet uzmanları, çocuğun 

eğitim kurumu dışındaki çevresini anlamak, ebeveynleri ile etkileşim kurmak ve kapsa-

yıcı eğitimi kolaylaştırmak için ev ziyaretleri yapabilir (Winter ve Cree, 2016). Araştır-
malar, ev ziyaretleri uygulamasının, sosyal hizmet uzmanının okul ve aile arasında bir 

bağlantı oluşturmasına yardımcı olduğunu göstermiştir (Allen ve Tracy, 2004). Özel ge-

reksinimli çocuklar çoğu zaman okulda gerekli tüm materyal ve desteğe sahip olmalarına 



6 

rağmen, hâlâ öğrenmede engellerle karşılaşmaktadır. Bunun nedeni, ev ortamlarındaki 

çeşitli faktörler olabilir. Bu, okul sosyal hizmet uzmanları tarafından ev ziyaretleri yo-

luyla fark edilebilir ve ele alınabilir (McDavitt, 2017). Genel olarak, sosyal hizmet uz-

manları, aile katılımını sağlamak, ailelerin iç dinamiklerindeki çeşitliliğine yanıt vermek, 

öğrencinin davranışsal değerlendirmesi gibi konular için öğrencinin evini ziyaret ederler 

(Openshaw, 2008; Allen ve Tracy, 2004). Ev ziyaretleri, sosyal hizmet uzmanlarının hem 

okulda hem de evde uygulanabilecek etkili planlar geliştirmeleri için önerilmektedir 

(Balli, 2016). 

Ev ziyaretinin yanı sıra, okul ile ev bağlantısını sağlamak da önemlidir. Çoğunlukla öğ-

retmenler bir çocuğun eğitim ihtiyaçları ile ilgilenmektedirler. Bu nedenle, ebeveynlerle 
doğrudan ilgilenebilecek ve ev-okul arasında bir bağlantı oluşturabilecek kimselere ihti-

yaç duyulmaktadır. Bu rolü öğretmenlere vermek, onlara gereğinden fazla sorumluk yük-

leyebilir ve eğitim-öğretim süreçlerini de etkileyebilir (McDavitt, 2017). Bu nedenle sos-

yal hizmet uzmanları, özel gereksinimi olan çocuklara yardım etmek için sosyo-eğitim 

danışmanlığı sağlayarak önemli bir rol oynayabilmektedirler. Danışma sürecinde ebe-

veynler ve öğretmenler tarafından sorunlar masaya yatırılır. Sosyal hizmet uzmanı, ço-

cuğu etkileyen farklı yaşam koşullarının değerlendirilmesinde ve sonrasında çocuğun is-

tenen hedefe ulaşmasında yardımcı olacak bir müdahale planlamasında yardımcı olmak-

tadır. Danışma süreci, genel eğitim ortamında kapsayıcı eğitimin sağlanmasına katkı sun-

maktadır (Damyanov, 2010). Sosyal hizmet uzmanı, ev-okul iş birliği ile çocuğun gerek-

sinimlerini karşılamada ve potansiyelini en üst düzeye çıkarmada uygun kapsayıcı eğitim 
ortamını planlamaya ve strateji oluşturmaya yardımcı olarak, çocuğun güçlü yönleriyle 

birlikte özel gereksinimlerine yanıt veren önemli bir paydaş olarak karşımıza çıkmakta-

dır.  

 

Arabuluculuk 

Kapsayıcı eğitimde sosyal hizmet uzmanının arabuluculuk rolü çok önemlidir. Arabulu-

culuk, doğrudan yasal sürece başvurmadan çocuk, ebeveyn ve okul arasındaki çatışma-

ların çözümüne aracılık etmektir (Openshaw, 2008). Arabuluculuk, çocuğu etkileyen 

farklı sistemler arasında bağlantılar kurarak yürütülür. Arabuluculuk yöntemi, çocuk ve 

ebeveynleri, sınıf arkadaşları, akranları, arkadaşları ve öğretmenleri de içeren sosyal bir 

durumdur ve özel bilgi ve beceri gerektirmektedir. Okul ve ev arasında uygun iletişimi 
sağlamak, okul ve toplum arasında kapsayıcı eğitim alanında olumlu bir değişiklik ya-

ratmak için profesyonel bir sosyal hizmet uzmanı tarafından etkili bir şekilde yapılabilir 

(National Association of Social Workers [NASW], 2012). 

Arabuluculuk ve sosyal hizmetin tarafsızlık, adalet ve sosyal refah ilkesine dayalı olarak 

insanları güçlendirmek gibi ortak bir amacı vardır. Arabuluculuk aracını kullanan bir 

sosyal hizmet uzmanı, özel gereksinimli çocuğu ve eğitimini etkileyen sistemler arasında 

ortak bir fikir birliği ve anlayış oluşturulmasını aramaktadır (Carrasco, 2016). Özel ge-

reksinimli bireyler için sosyal alanlarda mesleki bilgi ve becerilere sahip arabulucuya 

ihtiyaç vardır. Sosyal hizmet uzmanları bu işlevi yerine getirebilecek en uygun profes-

yoneller olarak hareket edebilirler (Burton ve Goodman, 2011). Ekolojik teori çerçeve-

sinde bakıldığında, kapsayıcı eğitimi sağlamak için sosyal hizmet uzmanları tarafından 

arabuluculuğun uygulanabileceği yollardan biri de akran arabuluculuğudur. Akran ara-
buluculuğu, özel gereksinimi olan çocukları akranlarıyla olumlu ilişkiler kurmaları ve 

sağlıklı etkileşimlerde bulunmaları için eğitmeyi içermektedir. Bu süreçte sosyal hizmet 
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uzmanları, özel gereksinimi olan öğrencilerin akran grupları arasında farkındalık yarat-

mak için rol oynama, modelleme, açık yönergeler sunma gibi yöntemleri kullanırlar. Bu-

radaki amaç, eğitim kurumlarında sosyal aracılar olarak hareket eden bir akran grubu 

oluşturmaya aracılık etmektir. 

Sosyal hizmet mesleğinde arabuluculuk, zor durumda ve belirli ihtiyaçları olan bireye 

destek sunan farklı kurum ve kuruluşlarda kullanılabilir. Çocukların dâhil olduğu uygu-

lamalarda arabuluculuk esas kabul edilir (International Federation of Social Workers 

[IFSW], 2012). Arabuluculuk süreci, yalnızca çocukların doğrudan katılımına değil, aynı 

zamanda ebeveynler, öğretmenler ve akranlar gibi diğer önemli kişilerin katılımını da 

içermektedir. Böylece özel gereksinimli çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için başka-
larının oynayabileceği roller multidisipliner çerçevede gerçekleştirilmektir. Arabulucu-

luk yapan sosyal hizmet uzmanlarına gizlilik ve tarafsızlık ilkesi rehberlik etmektedir. 

Problemlerin çözümünde arabulucu olarak aktif rol oynayan sosyal hizmet uzmanları, 

özel gereksinimi olan bir çocuğa kapsayıcı eğitim sunmaya dâhil olan tarafları belirleye-

bilir, yönlendirebilir, koruyabilir ve yardımcı olabilirler (Kirst-Ashman, 2010). 

 

Danışmanlık 

Araştırmalar, özel gereksinimli çocukların sıklıkla duygusal ve davranışsal sorunlarla 

karşılaştıklarını ve okul ortamına uyum sağlamakta zorlandıklarını göstermektedir. Ay-

rıca, okul danışmanlığı konusunda yapılan çalışmalar, çocukların içinde bulundukları 

duygu durumlarını ve kaygılarını sınıflarında karşılaşmak durumunda kaldıkları öğret-
menleri dışında biriyle paylaşırken kendilerini daha rahat hissettiklerini ortaya koymuş-

tur (DuBois ve Miley, 2013). Danışmanlık, özel gereksinimli çocuklara destek sunmada 

önemli bir rol oynar ve bu nedenle sosyal hizmet uzmanı, okul danışmanı rolü üstlene-

bilir. Danışmanlık, bir okul sosyal hizmet uzmanının hayati görevlerinden biri olarak 

kabul edilmektedir. Kapsayıcı eğitimin sağlanmasında sosyal hizmet uzmanlarının ve bir 

okul danışmanının bazı rolleri ve işlevleri örtüşebilir. Okul danışmanı, bir psikolog gibi 

öğrencilere bireysel olarak doğrudan danışmanlık sağlayabilse de, bir sosyal hizmet uz-

manının odak noktası sadece bireysel danışmanlık değil, olumlu bir davranış değişikliği 

meydana getirmek için öğrencinin anne ve babasını, akademik yaşantısını, duygusal du-

rumunu, arkadaşlarını, sosyal çevresini de içeren genel bir çerçevedir. Bu nedenle, bir 

sosyal hizmet uzmanından, özel gereksinimli çocuklar için kapsayıcı eğitim sağlamak, 
danışmanlık ve tedavi edici bir yaklaşım uygulamak gibi farklı sorumluluklar beklen-

mektedir. Bireysel veya grup danışmanlığı, kriz müdahalesi ve aile danışmanlığı sağlama 

açısından çeşitlilik göstermektedir (Richard ve Villarreal Sosa, 2014). Ekolojik bir bakış 

açısıyla okullarda psikolojik danışmanın, öğrencileri ve ailelerini anlamada faydalı ol-

duğu kanıtlanmıştır (Kirst-Ashman, 2010). Sosyal hizmet uzmanları, çocuğa ve aileye 

yönelik danışmanlık yapmalıdır. Sosyal hizmet uzmanları, bir araç olarak danışmanlığın 

yardımıyla, çocuklara ve ailelerine öğrenme, akran ilişkileri ve okulla ilgili diğer konu-

larda destek olabilir. Bu, çocuklar arasında daha iyi benlik saygısı geliştirmeye ve güç-

lüklerle başa çıkmaya da katkı sunacaktır. Sosyal hizmet uzmanları tarafından verilen 

danışmanlık, özel gereksinimi olan çocukların sosyal uyum ve duygusal sorunlarıyla baş 

etmede, onları kurumlarda tutmada yardımcı olabilir ve bu da okullarda kapsayıcı eğiti-

min yaygınlaşması ve kolaylaşması adına önemli görülmektedir. 



8 

Savunuculuk 

Savunuculuk, sosyal hizmet mesleğinin önemli bir unsurudur (Dalrymple ve Boylan, 

2013). Kapsayıcı eğitim için çalışmak, sosyal hizmet uzmanının, her çocuğun eğitim ola-

naklarına ve fırsatlarına eşit erişimini sağlamak için çocuk haklarını savunmasını gerek-

tirir (NASW, 2012). Savunuculuk, sosyal hizmet uzmanlarının, özel gereksinimli birey-

ler ve gruplar adına konuşarak, onların haklarını, fırsatlarını korumayla ilgili bir konudur 

(Cox vd., 2017). Sosyal hizmet uzmanları, sosyal adaleti sağlamak ve özel gereksinimli 

grupların sesini duyurmak için savunucu rollerini oynarlar (Pryor vd., 1996). Buradaki 

amaç uzun vadede özel gereksinimli bireyleri, sosyal hizmet uzmanlarının desteğinden 

bağımsız hâle getirmektir. Ekolojik sistemler teorisi çerçevesinde, sosyal çalışmacıların 
savunuculuğu sistemin farklı seviyelerinde gerçekleştirilebilir. Tek bir özel gereksinimli 

birey adına savunuculuk yapmak, mikro düzeyde savunuculuk olarak nitelendirilebilir. 

Okullarda, toplumda ve yakın sosyal çevrede savunuculuk yapmak, savunuculuğun daha 

karmaşık düzeyine girmektedir. Ülke çapında politika değişikliği ve yasal haklar konu-

ları için savunuculuk yapmak, makro düzeyde savunuculuğu oluşturmaktadır. Sosyal 

hizmet uzmanının rolü, sadece özel gereksinimli çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için 

farklı sistemler arasında bir bağlantı kurmak değil, aynı zamanda haklarını savunmak, 

etiketlemeyi önlemek veya azaltmak ve toplumda onlara gerekli alanı yaratarak fırsat 

eşitliği ve sosyal adaleti sağlamaya katkı yapmaktır (Kwan ve Cheung, 2017).  

Hem öğretmenler hem de tipik gelişim gösteren öğrenciler, sınıf ortamında bazı durum-

larda özel gereksinimi olan öğrencilere yönelik akademik çalışmalarda yaşadıkları so-
runları dile getirdiğinden, kapsayıcı eğitimin başarılı bir şekilde uygulanmasına ilişkin 

endişeler bulunmaktadır (Opoku vd., 2021). Bu nedenle, sosyal hizmet uzmanlarının ko-

laylaştırıcı rolü, özel gereksinimli çocukların aşırı zorluklar yaşamadan bu süreçlerde 

ilerlemelerine yardımcı olmaları için değerli ve önemli hâle gelmektedir. Böylece sosyal 

çalışmacılar öğrencilerin, ailelerin ve okulun ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılayan, 

sistemin işleyişinin sağlanması için kolaylaştırıcı görevi görürler. Her çocuğun eğitim 

alma hakkının, yeteneklerinin ve potansiyellerinin tam olarak gerçekleştirilmesinin sağ-

lanması için savunuculuk rolü üstlenirler. Sosyal hizmet uzmanı, kapsayıcı eğitimde ço-

cuğun özel eğitim gereksinimlerini karşılamak için çocuğa sunulması gereken bütüncül 

hizmetleri savunmaktadır (NASW, 2012). 

 

Multidisipliner Ekip Çalışması 

Kapsayıcı eğitimin sağlanmasında multidisipliner bir ekip çalışması yaklaşımı son de-

rece önemlidir. Sosyal hizmet uzmanları, kapsayıcı eğitimin başarısı ve özel gereksinim-

leri olan çocuklara çeşitli hizmetler sunmak için özel eğitim öğretmeni, destek personeli, 

okul psikoloğu, sosyal hizmet uzmanı, sağlık personeli gibi meslek uzmanları ve pay-

daşlarla birlikte farklı alanlardan profesyonelleri bir araya getirmektedirler. Sosyal hiz-

met uzmanları, özel gereksinimli bireyleri ve onların sorunlarını daha iyi anlamak ve 

üstesinden gelmek için diğer alanlardaki profesyonellerle koordineli olarak ve iş birliği 

içinde çalışabilmektedirler (Kim, 2012). Sosyal hizmet uzmanı, disiplinlerarası ekiplerde 

birçok yönden katkı sunabilmektedir. Ekolojik sistemler teorisi, bir sosyal çalışmacının 

multidisipliner ekiplerdeki rolüne dikkat çekmektedir. Ekolojik sistemler teorisi kapsa-

mında, sosyal hizmet uzmanları, bir bütünlük içinde kapsayıcı eğitimi sağlamak için di-
ğer okul personeli ile iş birliği içinde çalışma ve farklı sistem seviyelerinde müdahaleleri 
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izleme rolüne sahiptirler. Bu, kapsayıcı eğitim çatısı altında çalışırken uygun bir müda-

hale modeli geliştirmek için çeşitli profesyonellerden farklı yönlerden bilgi edinmeyi 

kapsamaktadır. 

Disiplinlerarası bir ekipte sosyal hizmet uzmanının birincil rolü; kazanılmak istenen be-

ceri veya amaca ulaşmada, ekip üyelerini istenen değişikliği yerine getirmek için birlikte 

çalışmaya teşvik etmek, farklı ekip üyeleri arasında güven ve iş birliğini sağlamaktır 

(Kim, 2012). Öte yandan sosyal hizmet uzmanları diğer ekip üyelerine ev, okul ve top-

lum arasında bir köprü olmada yardımcı olurlar (Balli, 2016). Ayrıca, risk altındaki öğ-

rencilerin veya özel gereksinimli öğrencilerin erken tespiti ve erken müdahalesinde 

(NASW, 2012; Openshaw, 2008), öğretmenleri bireysel eğitim planları geliştirmeleri 
için desteklemek ve özel gereksinimleri olan çocuklar için uygun bir ortam yaratmak için 

diğer sistemlerle çalışmak gibi katkılar bunların başında gelmektedir (Balli, 2016). Sos-

yal hizmet uzmanlarına, rollerin açıkça belli olduğu disiplinlerarası bir ekipte çalışmak, 

özel gereksinimleri olan öğrencilere müdahaleye karar vermek ve müdahaleyi uygula-

mak aşamalarında çeşitli ekip arkadaşlarından gelen girdilerin toplandığı uygun bir iş 

bölümü oluşturma fırsatı sağlar (Kim, 2012). Yani, disiplinlerarası bir ekipte sosyal hiz-

met uzmanları, diğer profesyonellerle birlikte çocukların özel gereksinimlerinin ve kar-

şılaştıkları güçlüklerin erken belirtilerini belirlemek için birlikte çalışmaktadırlar. Sosyal 

hizmet uzmanları, diğer okul personeli ile iş birliği içinde, özel gereksinimli çocukların 

karşılaştığı sosyal baskı konusunda farkındalığın artırılmasında önemli bir rol oynayabi-

lir. Kapsayıcı eğitimi teşvik etmek için sosyal hizmet uzmanları, diğer ekip üyeleriyle 
birlikte, özel gereksinimleri olan öğrencilerin sadece okullarda değil, toplumda da kabul 

edilmesi için çalışabilirler. Öğrenciler, aileleri, öğretmenler, toplum ve diğer paydaşlarla 

birlikte çalışarak sağlıklı ve etkileşime açık bir ortam geliştirmek için çaba sarf edebilir 

ve böylece kapsayıcı eğitim sağlayabilirler. Okul sosyal hizmet uzmanları, öğrencilerin 

refahını artırmak ve akademik sonuçları iyileştirmek için diğer okul personeli, ebeveyn-

ler ve topluluklarla çalışarak disiplinlerarası liderlik ve iş birliği sağlamalıdır (NASW, 

2012). 

 

Sonuç 

Sosyal hizmet uzmanları, özel gereksinimli çocukların karşılaştığı ve akademik perfor-

mansları üzerinde etkisi olan psikolojik,  sosyal ve duygusal sorunları ele almakla özel-
likle ilgilenmektedir. Buradan hareketle özel gereksinimli çocukların, tipik gelişim gös-

teren akranlarıyla aynı okul ortamında eğitim-öğretim faaliyetlerine katılım göstermele-

rini sağlamak önemli görülmektedir. Ayrıca öğretmenlerin, öğrencilerin akademik bek-

lentilerine yönelik eğitimlere daha fazla odaklandıklarından özel gereksinimli çocukların 

psiko-sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını yeterince karşılayamadıkları görülmektedir. Te-

davi etme ve problem çözmeye dayalı bir disiplin olan sosyal hizmet, özel gereksinimli 

çocuklarla çalışılırken temel ilke ve değerlerinin kullanılmasına vurgu yapmaktadır. 

Okul sosyal hizmet uzmanı kavramının Türk eğitim sistemine henüz istenilen düzeyde 

dâhil edilmediği görülmektedir. Bununla beraber, eğitim sistemindeki reformlar nede-

niyle özel gereksinimli çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal hizmet uzmanla-

rının eğitim kurumlarına dâhil edilmesi ihtiyacı oldukça önemli hâle gelmiştir. Bu ça-

lışma ilk olarak, sosyal hizmet uzmanlarının özel gereksinimli çocuklar için kapsayıcı 
eğitimde yerine getireceği sorumluluk ve önemli rolleri olduğuna dikkat çekmektedir. 

Kapsayıcı eğitim, özel gereksinimli çocukların eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için bir 

müdahale programı, uygun bilgi, beceri ve tutumların kullanılmasını gerektirmektedir. 
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Kapsayıcı eğitim ancak müdahalenin hem çocuğu hem de çevresini göz önünde bulun-

durarak planlanmasıyla mümkündür. Kapsayıcı eğitim alanında çalışan bir sosyal hizmet 

uzmanı, bireyler, gruplar, aileler ve toplumla etkileşim kurma ve çalışma becerilerine 

sahip olmalıdır. İkinci olarak, araştırma bu açıdan, özel gereksinimleri olan çocuklar için 

kapsayıcı eğitimin sağlanmasında sosyal hizmet uzmanlarının oynayabileceği rollerin 

vurgulanması için bir kılavuz görevi görebilir. Üçüncü olarak, bu çalışma ile sosyal hiz-

met mesleğini çocukların özel eğitim ihtiyaçları ile ilişkilendirmek ve böylece sosyal 

hizmet uzmanının kapsayıcı eğitim alanındaki farklı rollerini açıklamak amaçlanmıştır. 

Ekolojik sistemler teorisi bağlamında sosyal hizmet uzmanı, özel gereksinimli çocukla-

rın eğitim ihtiyaçlarını gerçekleştirmek için çoklu bir ekibin parçası olarak eğitim-öğre-
tim sürecine dâhil edilmelidir. Bir sosyal hizmet uzmanı farklı sistemler arasında bağlantı 

kurarak önemli bir rol oynar ve bu sistemlerin çocuğun büyüme ve gelişimi üzerindeki 

etkilerini anlayarak, uygun bir müdahalenin yapılabilmesine aracılık eder. Özel gereksi-

nimli çocukların bireysel farklılıklarını kabul ederek psiko-sosyal ve duygusal gereksi-

nimlerinin değerlendirmesinde yer alır, özel gereksinimli çocukların toplumla etkileşim-

lerinde ve bağımsız yaşam becerileri kazanmalarında kolaylaştırıcı rolü oynar ve yasal 

bağlamda onların eğitime eşit erişim hakkına ulaşımı sağlamak konularında destek sunar. 
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Mülteciler İçin Dil Öğrenme Materyali Geliştirme İlkeleri 

 

Çağrı KAYGISIZ1 

Zehra Nur BAYINDIR2 

 

Giriş 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine bakıldığında; 

2021 yılı ortasına kadar savaş, ekonomik kriz ve kıtlık gibi birçok sosyo-ekonomik ne-

dene bağlı olarak seksen dört milyondan fazla insanın iradesi dışında yer değiştirmek 

zorunda kaldığı ve 2000 yılından başlayarak, bu sayının her yıl düzenli şekilde artış kay-

dettiği görülmektedir (UNHCR, 2022).  

 

Şekil 1. Yıllara dair mülteci hareketleri 3

 

 

Yaşadıkları ülkeyi iradeleri dışında terk ederek yaşamını başka ülke / ülkelerde sürdür-

mek durumunda kalan bireylerin karşılaştıkları en önemli sorun uyumdur. Dolayısıyla 

gerek mültecilerin gerekse bu bireyleri kabul eden ülkelerin, öncelikle uyum sorunu üze-

rine eğilmesi gerekmektedir. Farklı kültürel özellikler ile yaşam tarzlarına sahip birey ve 

toplumların bir arada yaşayabilmesi ve karşılıklı uyumun sağlanabilmesi adına eğitim 

kritik önemdedir. Kaldı ki kriz ve çatışma durumu gibi olağanüstü durumlarda göç etmek 

zorunda kalan bireylere, ev sahibi ülkedeki gereksinimlerini karşılayabilmeleri adına eği-

tim hizmeti sunulması, temel bir insani hak olarak kabul edilmektedir (Kirk ve Cassity, 
2007).  

Mültecilere sağlanan eğitim hizmeti, temel bir hak olmanın yanı sıra gerek mülteciler 

açısından gerekse ev sahibi ülke açısından karşılıklı fayda sağlaması bakımından önem-

lidir. Bu doğrultuda örneğin, mültecilere içinde bulundukları olumsuz duruma karşı psi-

kolojik ve bilişsel destek ile ev sahibi ülkeye ilişkin rehberlik edilmesi sağlanırken (Kirk 

                                                             
1 Öğr. Gör., Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Rektörlük. ORCID: 0000-0002-9650-3889. 

2 Arş. Gör., Pamukkale Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı. ORCID:0000-0002-3792-2805. 

3 Şekil 1. https://www.unhcr.org/refugee-statistics/ adresinden alınmıştır.  

https://www.unhcr.org/refugee-statistics/
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ve Cassity, 2007), ev sahibi ülke açısından da eğitim ortamının getirdiği düzenle birlikte 

mültecilerin kontrollü ortamlarda bulunmaları sağlanarak toplum güvenliğinin bozulma-

sına neden olabilecek durumların önüne geçilmesine katkı sağlanır.  

Mültecilerin, ev sahibi ülkedeki eğitim / okul ortamlarına uyum sağlanmasında zorluklar 

yaşandığı alanyazında ifade edilmektedir (Anderson vd., 2004). Ancak eğitimin gerek 

mülteciler gerekse ev sahibi ülke açısından karşılıklı faydaları göz önüne alındığında, 

eğitim hizmetlerinin mültecilerin eğitim / okul ortamına uyum sağlamalarına katkı sağ-

layacak nitelikte planlanıp yürütülmesi; uygun öğretim yöntem, tekniklerinin belirlen-

mesi ve kullanılacak öğretim materyallerinin de bu duruma uygun şekilde tasarlanması 

gerekmektedir.  

Mültecilerin toplumsal yaşama uyum ile iletişimsel gereksinimlerini karşılamak üzere 

dilsel becerilerinin geliştirilmesi, üzerinde önemle durulması gereken konuların başında 

gelmektedir. Zira mültecilerin, ev sahibi ülkenin dilini öğrenmedeki başarısı aynı za-

manda yeni çevreye uyum sağlamadaki başarılarının da ölçüsüdür (Schumann, 1986). 

Dolayısıyla mültecilerin hedef dildeki becerilerinin geliştirilmesine dönük uygulama ve 

etkinlikler, bu bireylere verilen eğitim hizmetlerinin önemli bir bölümünü oluşturmakta-

dır.  

Yabancı dil öğretiminin temel hedefi, iletişimsel amaçlar uyarınca belirlenen söylem 

özellikleri doğrultusunda temel dil becerilerinin maksimal düzeyde gelişimidir. Bu doğ-

rultuda bireylere hedef dile ilişkin sesbilimsel, sözdizimsel, semantik ve pragmatik bile-

şenlerin iletişimsel amaçlar doğrultusunda nasıl kullanılacağı öğretilmektedir. Ancak 
anadili eğitiminden farklı olarak yabancı dil öğretiminde, etkili iletişim için girdi işlem-

leme, alındı (intake) ve yeniden oluşturma gibi hedef dilin çalışma sistematiğine ilişkin 

karmaşık bilgiler de öğretilmektedir. Bu yönüyle de yabancı dil öğretimi bir bakıma be-

lirli durum ve bağlamlarda kimin konuşup kimin konuşmayacağı, farklı konum / roller-

deki bireylerle nasıl iletişim kurulacağı ile dil dışı davranışların neler olduğuna dair bil-

gileri içeren iletişimsel yetinin (Zeyrek, 2009, s. 35), geliştirilmesi sürecidir. 

 

Şekil 2. İletişimsel yetinin bileşenleri (Benati ve Angelovska, 2016, s. 110). 

İletişimsel 
Yeti

Dilbilgisel 
Yeti

Stratejik 
Yeti

Söylemsel 
Yeti

Sosyo       
kültürel 

Yeti
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Yabancı dil öğretim süreci, beceri gelişimini sağlamak üzere tasarlanıp geliştirilen dil 

öğretim materyalleri aracılığıyla yürütülmektedir. Bu nedenle öğretim süreci sonunda 

hedeflenen beceri düzeyine erişim sağlamada öğretim materyallerinin tasarımı, üzerinde 

önemle durulması gereken konulardan birisidir.  

Dil öğretim araçlarının tasarım ve gelişimiyle ilgili bir kavram olan materyal geliştirme, 

dil öğretim materyallerinin tasarım ve gelişim süreçlerine ilişkin sağladığı ilke ve yön-

temler ile öğretim süreci boyunca gerçekleştirilen etkinlik ve uygulamalarla olan ilişkisi 

nedeniyle çalışma ve uygulama alanı olan bir kavramdır (Tomlinson, 2001, s. 66; 2011, 

s. 6). Dil öğretim materyalleri ve materyal kavramı, genel kabulde ders kitaplarıyla iliş-

kili bir kavram olarak görülmekle birlikte, dil öğretim sürecini kolaylaştırarak öğrencileri 
hedeflenen kazanımlara ulaştıracak her türlü unsur dil öğretim materyali olarak öğretim 

sürecinde aktif olarak kullanılabilir (Tomlinson, 2011, s. 2). Ancak ister anadili öğreti-

minde olsun ister yabancı dil öğretiminde olsun dil öğretim materyallerinin, beceri geli-

şimini sağlamak üzere hem genel materyal geliştirme ilkelerine hem de gelişimi amaç-

lanan beceri alanının çalışma dinamikleri dikkate alınarak üretilmesi gerekmektedir. 

Bu akademik zeminden hareketle çalışmanın amacı mültecilerin dil becerilerini geliştir-

mek üzere kullanılacak / tasarlanacak dil öğretim materyallerinin, optimal düzeyde be-

ceri gelişimi sağlamak üzere ne gibi tasarım özelliklerine sahip olması gerektiğini betim-

sel olarak ortaya koymaktır.  

 

Yöntem 

Mültecilerin hedef dile ilişkin, temel dil becerilerini geliştirmek üzere kullanılacak / ta-

sarlanacak dil öğretim materyallerinin tasarım özelliklerinin belirlenmesinin amaçlan-

dığı bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biçimlendirici araştırma yöntemi (for-

mative research method) kullanılmıştır.  

Biçimlendirici araştırma yöntemi, bireylerin etkin ve verimli bir öğrenme süreci geçir-

mesini sağlamak üzere, öğretim süreçlerine ilişkin açık yönlendirmelerde bulunan öğre-

tim uygulama ve tasarımların yapılmasını sağlayan ilkelerin geliştirilmesini amaçlayan 

bir yöntemdir (Reigeluth, 1999, s. 59). Bu yönüyle de tasarım ve geliştirme süreçlerine 

ilişkin bileşenlerin belirlenmesine dönük çalışmalarda kullanılması uygundur (Merriam, 

1998, s. 68). 

 

Mülteciler İçin Dil Öğrenme Materyali Geliştirme İlkeleri 

Gerek anadili öğretiminde gerekse yabancı dil öğretiminde dil öğretim araçlarının tasa-

rım ve üretim sürecine yön veren temel unsur, dil öğretim materyallerinin hitap edeceği  

kitle ile ülkenin eğitim politikaları doğrultusunda ulaşılması hedeflenen kazanımlardır. 

Dolayısıyla öncelikli olarak materyallerin kullanılacağı hedef kitlenin gereksinimleri ile 

eğitim politikaları doğrultusunda ulaşılması ön görülen eğitsel çıktıların (kazanımların) 

belirlenmesi gerekmektedir.   

Materyal tasarım ve üretimi birbirine koşut ilerleyen işlem basamaklarından oluşur. Söz 

konusu bu işlem basamakları tüm dil öğretim materyalleri için aynı olmakla birlikte öğ-

retim materyallerinin amaç ve hedef kitle bakımından ayrıştırılmasına da olanak sağla-

maktadır. Bir diğer ifadeyle bu işlem basamakları anadili öğretim materyallerinin ya-

bancı dil öğretim materyallerinden, yabancı dil öğretim materyallerinin de materyallerin 
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kullanılacağı hedef kitle bakımından ayrıştırılmasına katkı sağlar. Bu bağlamda ihtiyaç 

analizinden başlayarak dil öğretim materyallerinin tasarım ve üretim süreçlerinde izle-

necek işlem basamaklarını Jolly ve Bolitho (2011, s. 13) şu şekilde ifade etmektedir: 

 İhtiyaç analizi yapılması, 

 İhtiyaçların araştırılması, 

 Dil öğretim materyallerinin kavramsal olarak algılanması, 

 Dil öğretim materyallerinin pedagojik olarak algılanması, 

 Dil öğretim materyallerinin üretilmesi, 

 Dil öğretim materyallerinin kullanılması, 

 Geliştirilen materyallerin hedefler / kazanımlara uygunluğunun değerlendirilmesi. 

Dil öğretim araçlarının, kendilerinden beklenen etkiyi yaratması ve öğretim sürecine 

olumlu katkı sağlaması noktasında söz konusu bu işlem basamaklarının izlenmesi ol-

dukça önemlidir. Zira daha önce ifade edildiği gibi söz konusu bu işlem basamakları 

sayesinde, hedeflenen farklı öğrenci (mülteci) grup / gruplarının beklenti ve gereksinim-

lerini karşılayabilecek dil öğretim materyallerinin tasarlanması sağlanmış olacaktır.    

Tasarım ve üretim süreçlerindeki işlem basamaklarına ek olarak, istenilen verimi sağ-

lama noktasında dil öğretim materyallerinin alan ayrımı yapmaksızın genel birtakım ta-

sarım özelliklerine de sahip olması gerekmektedir. Bu bağlamda temel nitelikleri bakı-

mından dil öğretim materyalleri öğretimsel (instructional), deneyimsel (experimental) 

ve hedef dile maruz bırakılmayı sağlayacak şekilde çıkarımlayıcı (elicitative) nitelikte 

olabileceği gibi dilbilgisel, görsel, işitsel ve duyu devinimsel niteliklere sahip olacak bi-
çimde tasarlanabilir (Tomlinson, 2011, s. 2, 2013, s. 2). Söz konusu bu temel niteliklerin 

dışında dil öğretim materyallerinin sahip olması gereken genel tasarım özelliklerini ise 

şu şekilde ifade etmek mümkündür (Tomlinson, 2011, s. 8-23):  

 Öğrenciler üzerinde etki yaratmalı, 

 Öğrencileri rahat hissettirmeli, 

 Öğrencilerin öz güvenlerinin gelişimini desteklemeli, 

 Öğrencilerin öz gelişimini desteklemeli, 

 Hedef dilin iletişimsel amaçları doğrultusunda kullanmasına olanak sağlamalı, 

 Öğretimin olumlu etkilerinin geciktiğini dikkate almalı, 

 Öğrencilerin öğrenme stilleri bakımından farklılaştığını göz önünde bulundurmalı, 

 Öğrencilerin duygusal tutumlar bakımından farklılaştığını göz önünde bulundurmalı, 

 Sağ ve sol beyin aktivitelerini harekete geçiren entelektüel, estetik ve duygusal katı-

lımı teşvik ederek öğrenme potansiyelini en üst noktaya taşımaya destek olmalı, 

 Öğrenme çıktılarının geri bildirimine olanak tanımalı.  

Dil öğretim materyallerinin tasarım ve üretimi pek çok farklı unsurun göz önünde bulun-

durulması gereken karmaşık bir süreç olmakla birlikte aynı zamanda maddi kaynak ve 

işgücü de gerektirmektedir. Bu nedenle kaynak ve işgücü sarfiyatından tasarruf etmek 

adına, var olan öğretim materyallerinin hedef kitlenin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden 
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uyarlanması (yapılandırılması / dönüştürülmesi) yoluna da gidilmektedir. Materyal uyar-

lama (material adaptation), mevcut öğretim materyallerinin, hedef kitle veya öğretmen-

lerin pedagojik beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde uyarlanmasıdır. Materyal 

uyarlama, öğretim materyalinde yer alan etkinliklerden bazılarının çıkartılması, bunların 

yeniden oluşturulması ya da başka kaynaklardan alıntılar yapılmasını içeren bu yönüyle 

de özellikle öğretmenlerin etkin olduğu bir süreçtir (Peçenek, 2005). Bu doğrultuda ma-

teryal uyarlama tekniklerini Islam ve Mares (2003, s. 91) şu şekilde ifade etmektedir:  

 Ekleme (Adding): Hâlihazırda var olan öğretim materyallerinin içeriğine eklemeler 

yapılmasıdır. Bu işlem çoğaltma (extending) ya da genişletme (expanding) olmak 
üzere iki şekilde yapılmaktadır. Bu bağlamda çoğaltma, materyal içeriğinde yer alan 

aynı türden etkinlik ve uygulamaların sayılarının arttırılması yoluyla yapılır. Bu du-

rumda materyal içeriğinde niceliksel değişim sağlanmış olur.  

Genişletme ise farklı türden etkinlik ve uygulamaların, materyal içeriğine eklemesi yo-

luyla gerçekleştirilir. Bu durumda niceliksel açıdan materyal içeriğinde değişim gerçek-

leşmiş olur.  

 Eksiltme (Deleting): Materyal içeriğindeki etkinlik ve uygulamaların eksiltilmesi iş-

lemidir. Bu işlem çıkartma (subtracting) veya kısaltma (abridging) olmak üzere iki 

şekilde gerçekleştirilir. Bu işlemler sonucunda materyal içeriğinde niceliksel (çı-

kartma) ve niteliksel (kısaltma) değişimler meydana gelir.  

 Basitleştirme (Simplifying): Var olan materyal içeriğindeki etkinlik ve uygulama-

lara ilişkin yönerge ve metinlerin sadeleştirilmesi / basitleştirilmesi işlemidir. Metin 
ve yönerge dilinin korunması bu işlemdeki en önemli noktadır.  

 Yeniden Düzenleme (Reordering): Materyal içeriğindeki etkinlik ve uygulamalara 

ilişkin sıralamanın, pedagojik fayda sağlayacağı gerekçesiyle değiştirilmesidir.  

 Materyal Değiştirme (Replacing Material): Materyalde yer alan herhangi bir metin 

ya da görselin, farklı bir görsel ya da metinle değiştirilmesidir. Buna ek olarak öğret-

menler öğretim sürecinin herhangi bir aşamasında dersin amaçları doğrultusunda tüm 

etkinlik ve uygulamaları değiştirebilir. Bu bağlamda örneğin herhangi bir okuma et-

kinliği, dinleme etkinliği ile değiştirilebilir. 

Daha önce de ifade edildiği gibi materyal geliştirme ya da uyarlama süreçlerinde kulla-

nılacak işlem basamakları ile yöntemler, hedef kitleden bağımsız olarak tüm dil öğretim 

materyallerinin tasarım ve üretim süreçlerinde göz önünde bulundurulması gereken un-
surlardır. Ancak genele hitap eden söz konusu bu ilke, yöntem ve tasarım özelliklerinin 

bilinmesi, dil öğretim materyallerinin hedef kitleye özgü tasarlanması bakımından son 

derece önemlidir.  

Dil öğretim materyallerinin performansı, genel materyal tasarım / uyarlama süreçlerine 

ilişkin ilke, yöntem ve tekniklerin uygulanması kadar, öğretim materyallerinin hitap et-

mekte olduğu topluluğa ilişkin dinamiklerin göz önünde bulundurulmasına da bağlıdır. 

Bu bağlamda Loewen (2004) anadil, yaş, sosyal kimlik gibi değişkenlerin, mülteci ço-

cukların dil öğrenme ve uyum süreçlerinde etkili olduğunu ifade etmektedir. Dolasıyla 

söz konusu bu unsurlar mülteciler için geliştirilecek / uyarlanacak dil öğretim materyal-

lerinin hazırlanması süreçlerinde göz önünde bulundurulması gereken önemli etmenler-

dir.  
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Mültecilerin dil gelişimine etki edecek değişkenlerden belki de en önemlisi anadil ile 

hedef dil arasındaki tipolojik yakınlık – uzaklık ilişkisidir. Zira söz konusu bu ilişki diller 

arası etkileşimin (cross-linguistic influence) derecesini belirlemektedir. Diller arası etki-

leşim kavramı bireylerin sahip oldukları dil sistemine ilişkin bilginin, yeni bir dilin öğ-

renilmesi süreçlerindeki olası etkilerini ifade eder. Dolayısıyla gerek mülteci bireylere 

gerekse genel yabancı dil öğretim süreçlerine dönük materyallerde hedef dil ile anadil 

arasında tipolojik ilişki göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü bilişsel açıdan iki unsur 

arasında benzerlik ve farklılıklara dayalı kurulan karşıtlık ilişkisi öğrenme ve hatırlama 

süreçleri üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.  

Göç olgusuyla birlikte farklı kültürlerdeki insanların karşılaşma alanları çoğalmış, bu 
durumun sonucu olarak da dil ve kültür arasındaki ilişki daha güçlü hissedilmeye başla-

mıştır. Ancak hedef dili konuşan topluma ilişkin kültürel özellikler, mültecilerin sahip 

olduğu kültürel deneyimin dışında olmakla birlikte ideolojik çarpıtma ve suistimale de 

son derece açıktır. Kaldı ki bir dilin yapısal özellikleri ile söz eylem performanslarını 

belirleyen etmenlerden birisi de kültürel özelliklerdir. Zira farklı kültürel özelliklere sa-

hip bireylerin dilin söylem boyutuyla ilgili farklı arka plan bilgilerine sahip olduğu (Ya-

zıcı ve Kaygısız, 2020), söylem akışı sırasında konuşma normlarına ilişkin yapılan hata-

ların sesletim ve sözdizimsel hatalardan daha önemli olduğu (Oldin, 1989), yabancı dil 

öğretim süreçlerinde karşılaşılan önemli güçlüklerden birisinin de söylem sürecini yö-

netmek olduğu (Nunan, 1993, s. 94) alanyazında ifade edilmektedir. Dolayısıyla yabancı 

dil öğretim sürecinde kültürel özelliklere ilişkin bilgi aktarımı önemlidir. Bu durumun 
yansıması olarak da dil öğretim materyallerinin kültürel yanlılıktan uzak, hedef kitlenin 

dilsel ve entelektüel gelişimi ile kültürel yetinin gelişimini olumlu etkileyecek nitelikte 

olması gerekmektedir. 

Kültürel yeti kavramı iletişimsel yaklaşımın dil öğretim süreçlerindeki hâkim anlayış ol-

masıyla gündeme gelen bir kavramdır. Kültürel yetinin gelişimi ancak hedef dile ilişkin 

kültürel özelliklerin dil öğretim süreçlerine aktarılmasıyla mümkündür (Yazıcı ve Kay-

gısız, 2020). Bu bağlamda temel dil becerilerinin gelişimi ile hedef dile ilişkin sağlanan 

girdilerden anlamlı çıktı elde edebilmek için bireylerin büyük “K” kültürü (big “C” cul-

ture) ile küçük “k” kültürü (little “c” culture) arasındaki ayrıma ilişkin farkındalıklarının 

geliştirilmesi gerekmektedir (Moran, 2001). Zira alanyazında hedef kültürün, kültürel 

çeşitliliğini hesaba katmanın getirdiği belirsizliklerden kaçınmak için genellikle büyük 
“K” kültürüne odaklanmayı seçtikleri ifade edilmektedir (Paige vd., 2003). Dolayısıyla 

dil davranışları ve performansı üzerinde etkili olan söz konusu bu iki olgu arasındaki 

farkın bilinmesi önemlidir. Bu bağlamda büyük “K” kültürü, hedef dilin konuşulduğu 

dilsel topluluğa ait sanatsal, tarih, coğrafya gibi bir dizi olguyla ilişkiliyken, küçük “k” 

inanç, tutum, kabul ve varsayımlar gibi daha derin ve görünmez kültürel özellikleri içer-

mektedir (Lee, 2009).  
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Tablo 1. Büyük “K” ve küçük “k” kültürleri (Peterson, 2004, s. 25) 

 Büyük “K” Kültürü 

Classic or Grand Themes 

Küçük “k” Kültürü 

Minor or Common Themes 

Görünmeyen 
Kültür 

“Buzdağının 
Altı” 

Örnekler: Temel değerler, 

Tutum ve inançlar, toplumsal normlar, 
kabul ve varsayımlar… 

Örnekler: Güncel konular, ba-
kış açıları, tercihler, zevkler… 

Görünen Kültür 

“Buzdağının 
Üstü” 

Örnekler: Mimari, coğrafya, klasik 
edebiyat ve müzik, politik figürler… 

Örnekler: Jest ve mimikler, gi-
yim tarzı, yemek, hobiler… 

 

Bu bağlamda dil öğretim materyallerinin tasarım ve üretim süreçlerinde kültürel özellik-
lerin aktarımı kadar önemli olan bir diğer unsur da dil davranışları ve performansı üze-

rinde olan farklı kültür katmanlarına (büyük “K”, küçük “k”) ilişkin olgulara ne derecede 

yer verileceğidir.  

Dil öğretim materyallerinin, öğrencilerin öğrenme motivasyonları üzerinde olumlu etki 

yaratacak, ilgi ve dikkatlerini öğretim sürecine odaklayacak nitelikte olması öğretim ma-

teryallerinin olumlu öğretim çıktılarına katkı sağlaması bakımından oldukça önemlidir. 

Ancak içinde bulundukları olumsuz koşullar ile psiko-sosyal etmenler göz önünde bu-

lundurulduğunda mülteci bireyler için hazırlanacak dil öğretim materyalleri için bu du-

rum daha da önemli bir hâl almaktadır. Bu noktada mülteciler için hazırlanacak dil öğ-

retim materyalleri özellikle günlük yaşamlarında hedef dile ihtiyaç duymayan dolayı-

sıyla da hedef dili öğrenme noktasında bireysel ilgisi olmayan mülteci bireyleri motive 
etmede durumsal ilginin (Ghosn, 2013) gelişimini destekleyecek nitelikte olması ol-

dukça önemlidir.  

Hedef kitlenin büyüklüğü ve bireysel özelliklerin farklılığı göz önüne alındığında dil öğ-

retim materyallerinin öğrenci motivasyonunu geliştirecek, dikkat ve algı mekanizmala-

rını optimal derecede öğretim sürecine odaklayacak nitelikte tasarlanmasını güçleştir-

mektedir. Kaldı ki bir öğrenci ya da öğrenci grubu üzerinde olumlu etki yaratan bir ma-

teryal başka bir öğrenci ya da öğrenci grubu üzerinde beklenen etkiyi yaratmayacağı gibi 

olumsuz öğretim çıktıları oluşmasına da neden olabilir. Bu nedenle dil öğretim mater-

yallerinin farklı öğrenci ya da öğrenci gruplarının beklenti ve ihtiyaçlarına göre hızlı bi-

çimde uyarlanacak nitelikte esnek ve yeniliğe açık şekilde tasarlanıp üretilmesi önemli-

dir. Ayrıca söz konusu bu durum materyal tasarımı için gereken kaynak, zaman maliyet 

ve işgücünden de tasarruf edilmesine olanak sağlayacaktır. Bu bağlamda dil öğretim ma-
teryallerinin dijitalleştirilmesi konusu oldukça önemlidir. Zira söz konusu bu durumdan 

bağımsız olarak öğretim faaliyetlerine ilişkin yönelimlerin, teknolojik gelişmelerin di-

daktik süreçlere entegre edilmesi yönünde olduğu ve geleneksel öğretim materyallerinin 

yerine e-öğrenme platformlarında gerçekleştirilen dijital öğrenme etkinliklerinin giderek 

yaygınlaştığı görülmektedir. Bu bağlamda ele alındığında, dil öğretim süreçlerinde kul-

lanılmak üzere geliştirilen internet siteleri, yazılımlar, çevrim içi dil kursları gibi pek çok 

etkinlik ve uygulama aktif biçimde kullanılabilir. Ancak geleneksel dil öğretim mater-
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yallerinde olduğu gibi dijital öğretim materyallerinin de belirli tasarım özelliklerine sa-

hip olması gerekmektedir. Bu doğrultuda Derewianka (2003, s. 205), dijital dil öğretim 

materyallerinin taşıması gereken özellikleri şu şekilde ifade etmektedir: 

 Metnin ve görsel tasarımların birbiriyle uyumlu olması, 

 Metin ve görsel içerik arasında bir uyumsuzluk yaratmak gerekiyorsa bu durumunun 

sürecin hangi aşamasında verimli olabileceğinin belirlenmesi, 

 Görsel ögelerin dikkatin seçici dağılımını engelleyip engellemeyeceğinin belirlen-

mesi, 

 Multimedya içeriklerinin gereksiz bilişsel yük oluşumuna neden olup olmayacağının 

irdelenmesi.  

 

Araç Geliştirmede Postmodern Bir Yaklaşım / İlke Önerisi: Yöntem Sonrası  

Dönem 

Yabancı dil öğretiminin genel hatlarına bakıldığında öğrencilerin sahip olduğu dil sis-

temi / sistemlerinin yeni bir dilin öğrenilmesi süreçlerine olan olası etkileri ile hâlihazırda 

konuşulan dil / dillere ek yeni bir dilin nasıl öğretileceği boyutlarına odaklandığı görül-

mektedir. Dolayısıyla yabancı dil öğretimi çalışmaları, yabancı dil edinimi / öğretimi 

çalışmaları temelinde yürütülmektedir. Bu durumun yansıması olarak yabancı dil öğre-

tim materyallerinin tasarım ve üretim süreçleri, materyal bazlı genel tasarım ve üretim 

ilkeleri ile yabancı dil öğretim çalışmalarından elde edilen sonuçlara ilişkin tasarım özel-

likleri olarak iki boyutta ele alınmaktadır. Ancak öğretim sürecinde karşılaşılacak öğ-
renci grupları; bilişsel özellikler, öğrenme stilleri, hazırbulunuşluk düzeyleri, motivas-

yon, algı ve dikkat gibi öğrenme sürecini doğrudan etkileyecek unsurlar bakımından ay-

rışık yapıya sahip olacağı için özellikle yabancı dil öğretim materyallerinin asgari derece 

hedef kitlenin özelliklerine göre özgülleştirilmesi hem dil becerilerinin geliştirilmesi 

hem de motivasyon, algı ve dikkat unsurlarının aktif biçimde öğretim sürecine odaklan-

ması bakımından önemlidir.  

Tasarım özelliğine ilişkin söz konusu bu durumun özellikle, mülteciler için geliştirilecek 

dil öğretim materyallerinin tasarım ve üretim sürecinde göz önünde bulundurulması, 

içinde bulundukları özel durum göz önüne alındığında oldukça önemlidir. Ancak dil öğ-

retim materyallerinin farklı öğrenci gruplarının gereksinimleri dikkate alınacak şekilde 

tasarlanıp üretilmesi özellikle farklı coğrafi bölgelerden yüksek asimetrik sayılarda göç 
alan ülkelerde uygulanması oldukça zordur. Dolayısıyla bu noktada etkili öğretim stra-

tejileri ile dil öğretim materyalleri tasarlamak ve üretmek için alternatif yolların bulun-

ması gerekmektedir.  

Edebiyattan sanata kadar pek çok alanda etkisini gösteren postmodern yaklaşımın eğitim 

alanındaki etkileri 1990’lı yıllardan itibaren kendisi göstermeye başlamıştır. Bu bağ-

lamda Winch ve Gingell (1999) “yenilikçi yaklaşımların etkisinin artması, öğrenci mer-

kezli, öğrenen özerkliğine, grup ve proje çalışması çerçevesinde problem çözme, dene-

yim kazanarak öğrenme, eleştirel düşünceye, çok kültürlü bağlamda konu entegrasyo-

nuna olan vurgu” şeklinde postmodern yaklaşımın eğitime olan yansımalarını ifade et-

mektedir.  
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Tablo 2. Modern ve postmodern dil öğretim yaklaşımların karşılaştırılması (Finch, 

2011, s. 52-53’ten uyarlanmıştır.) 

Modern Dil Öğretim Yaklaşımları Postmodern Dil Öğretim Yaklaşımları 

Standart Ölçüm Araçları 

 Normatif, özetleyici ölçüm değer-
lendirme araçları 

 Ara sınav ve “final” sınavları 

 Ürün odaklı öğrenme 

 Merkezileştirme ve bütünleştirme 

Sınıf Tabanlı Performans Ölçüm Araçları 

 Mutlak, biçimlendirici ölçme değerlendirme  
araçları 

 Sürece ilişkin sürekli değerlendirme 

 Portfolyo, dergiler, öz / akran değerlendirmeleri 

 Standart ölçüm araçlarının (test) yeniden yapılan-
dırılması 

Rekabetçi Öğretim Ortamı 

 Saldırgan ve bölünmeci tutum  

 Bireyselleştirilmiş, kazanan her 
şeyi alır yaklaşımı 

 Karşılıklı bireysel hedefler 

 Kazanım (Kohn, 1992).  

İşbirlikçi Öğretim Ortamı 

 Ortak çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk 
almak 

 Sosyal öğrenme ve grup çalışması 

 Yerelleştirme 

Dil Öğretim Materyallerinin Hedef 

Dilin En Üst Örneklerinden Seçil-

mesi 

 Kaynak sınırlılığı 

 Metin türü sınırlaması 

Popüler Kültür, Çizgi Roman, Çizgi Filmler, 

Filmler ve İnternet vb. Otantik Dil Öğretim  

Materyallerinin Kullanılması 

 Kaynak çeşitliliği 

 Yöntem kaynaklı sınırlılığın aşılması 

 Eklektizm 

Yapısal ve Önermesel Ders İçeriği 

Tasarımı 

 Genelleme 

Süreç, Görev Temelli Ders İçeriği Tasarımı 

 Geleneksel dil öğretim yaklaşımlarının yeniden 

yapılandırılması 

Davranışçılık 

 Duygulardan arındırılmış öngörüle-
bilir dil öğretimi 

Duyuşsal ve Sosyal Etmenlerin Göz Önüne  

Alınması 

 Duyuşsal, kültürel ve sosyal etmenleri göz önünde 
bulunduran dil öğretimi 

Çizgisel ve Sıralı Öğrenme 

 Kod olarak dil 

 Yapısal dil öğretim müfredatı 

 Mutlak dilbilgisi kurallar 

Döngüsel ve Bağlamsal Öğrenme 

 Üst dil ve öğrenme stratejileri 

 Karmaşık, dinamik, döngüsel öğrenme 

 Kendini yansıtma, kendine referans 

Dil ve Kültür Emperyalizmi 

 Hedef dilin kültürünü öğrenme ve 

empoze etme 

 Merkezileştirme 

Yerel Kültür Unsurlarına Duyarlılık 

 Yerel kültürleri ifade eden bölgesel diller, lehçeler 

ve sesletim özelliklerini dikkate alma 

 Hedef dil aracılığıyla bölgesel ve küresel kültürler 
üzerinde çalışma 

 Bölgesellik, küreselleşme 

Nicel, Deneysel ve Nesnel Araş-

tırma Yöntemleri 

 İstatistiksel ölçümler 

Nitel, Öznel, Eylem Araştırması Yöntemleri 

 Algı ve inançların öğrenme üzerindeki etkilerinin 
göz önünde bulundurulması 



22 

 Mutlak bilimsel gerçekler  Bütün öğrenme alanın sistemsel analizi 

 Psikolojik görelilik 

Öğretmen Merkezli Öğrenme 

 Öğretmen merkezli öğrenme 

 Otokratik öğretim 

 Aynı şeylerin herkese aynı anda 

öğretilmesi 

 Genelleştirme ve merkezileştirme 

Öğrenci Merkezli Öğrenme 

 Öğrencileri, öğrenme sürecinin parçası haline  
getirme 

 Öğrenme ihtiyaçları, stilleri vb. bireysel  
özelliklerin göz önüne alınması 

 Uygun zamanda uygun öğrenici için uygun  
öğrenme ortamı oluşturma 

Postmodern anlayışın dil öğretim alanındaki kuramsal karşılığı ise yöntem sonrası eğitim 

bilim / dönem (postmethod period) kavramında kendisini göstermektedir. Yöntem son-

rası dönem, öğretmenlerin sınıf içi deneyimlerinden hareketle geliştirdikleri bireysel öğ-

retim yöntem ve tekniklere dayalı bir yaklaşımdır. Dolayısıyla yöntem kavramı bilgi 

odaklı eğitim bilimsel uygulamaları kapsarken yöntem sonrası dönem sınıf odaklı pratik 

uygulamaları kapsamaktadır (Kumaravadivelu, 1994). Bu bağlamda yabancı dil öğretim 

yaklaşımı olarak yöntem sonrası dönem, yabancı dil öğretim süreçlerini yalnız ders içe-
rikleri, hedef – kazanım ve değerlendirme boyutları açısından ele almayıp öğrenim süre-

cini etkileyen bireysel, toplumsal kültürel unsurları da göz önüne alarak öğretim süreci 

içerisinde ortaya çıkacak öğrenci temelli yerel ihtiyaçların karşılanmasına dönük çerçeve 

öngörmektedir.   

Yöntem sonrası dönemde, dil öğretim materyallerinin tasarım ve üretim süreçlerine iliş-

kin de kavramsal çerçeve ön görülmektedir. Bu bağlamda halihazırda var olan öğretim 

materyallerinin, öğretim ortamının gereksinimleri temelinde yeniden yapılandırmaları 

gerektiği ifade edilmekte ve bu sayede öğretim materyallerinin hem genel ölçekli gerek-

sinimleri hem de sınıf ve öğrenci grubu temelli gereksinimleri karşılayabilecek nitelikte 

tasarlanabileceği ifade edilmektedir. Bu bağlamda ele alındığında dil öğretim materyal-

lerinin, öğretmenlerin sınıf ortamının gereklilikleri de göz önünde bulundurularak yön-

tem sonrası dönem anlayışının ön gördüğü şekilde esnek bir yapıda tasarlanması dil öğ-
retiminin genel ve grup / sınıf temelli gereksinimleri karşılaması bakımından değerlidir.   

Yöntem sonrası dönem yaklaşımında kilit rol öğrencilerle birebir temas eden ve sınıf içi 

etkinlik ve uygulamaları yürüten öğretmenlere düşmektedir. Dolayısıyla her ne kadar 

öğretmenler, zaman içinde sınıf içi uygulamalarda birtakım bireysel uygulamalar geliş-

tirme eğiliminde olsalar da gerek eğitim fakültelerinde gerekse hizmet içi eğitimlerde 

öğretmenlerin mevcut yöntem ve tekniklerden hareketle kendi yöntemsel içgörülerini 

oluşturmalarına katkı sağlayacak şekilde eğitilmeleri önemlidir. Bu noktada Cadario 

(2014, s. 28-32) özellikle şu noktalara vurgu yapmaktadır: 

 Bireysel kimliklere uygun alternatif teknik ve stratejiler geliştirmeleri için gereksi-

nim duyacakları becerileri şekillendirmeleri için onlara yol göstermek, 

 Uyguladıkları kuramları, ilkeleri, öğretim tekniklerini ve stratejilerini karşılaşacak-
ları farklı öğretim bağlamları ışığında inceleyebilmeleri için büyük kuramsal bilgi 

birikimine erişebilmeleri ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişimi için rehberlik 

etmek.  
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Sonuç ve Tartışma 

Daha önce de ifade edildiği üzere, yaşamlarını iradeleri dışında başka ülkelerde sürdür-

mek durumunda kalan bireyler ile bu bireyleri kabul eden ülkelerin karşı kaşıya kaldık-

ları en önemli sorun karşılıklı uyumdur. Bu noktada eğitim, kültürel özellikler ile yaşam 

tarzları bakımından farklılık gösteren toplumların karşılıklı uyumunu sağlamada kritik 

öneme sahiptir. Mültecilerin gerek ev sahibi ülkeye uyumunda gerekse gündelik yaşam-

larındaki gereksinimlerini karşılama noktasındaki en önemli eksikliğini duydukları şey 

hedef ülkenin dilinde iletişim kurabilmektir. Bu nedenle de mültecilere verilen eğitim 
hizmetlerinin önemli bir bölümünü dil becerilerinin geliştirilmesine dönük didaktik uy-

gulamalar oluşturmaktadır.   

Dil öğretimi, temel dil becerilerinin gelişimini amaçlayan beceri gelişim odaklı öğretim 

süreçlerinden oluşmakla birlikte söz konusu bu sürecin önemli unsurlarından birisi de dil 

öğretim materyalleridir ve dolayısıyla, dil öğretim materyalleri didaktik süreçleri destek-

leyerek hedeflenen beceri düzeylerine erişime katkı sağlayacak nitelikte tasarlanıp üre-

tilmelidir. Bu bağlamda dil öğretim materyallerinin tasarım ve üretim süreçlerinde göz 

önünde bulundurulması gereken unsurları şu şekilde ifade etmek mümkündür:  

 Materyallerin kullanılacağı hedef kitlenin gereksinimleri ile eğitim politikaları doğ-

rultusunda elde edilmesi ön görülen hedef ve kazanımların belirlenmesi, 

 Materyal geliştirme çalışmaları sonucunda elde edilen bulgulardan hareketle belir-
lenen araç geliştirmeye ilişkin işlem basamaklarının izlenmesi, 

 Genel materyal tasarım özelliklerine uygun şekilde materyallerin üretilmesi, 

Dil öğretim materyallerinin performansı genel materyal tasarım / üretim süreçlerine iliş-

kin ilke, yöntem ve tekniklerin uyarlanması kadar materyallerin hitap edeceği kitleye 

ilişkin dinamiklere de bağlıdır. Bu nedenle mülteciler için hazırlanacak dil öğretim ma-

teryallerinde yukarıda ifade edilen unsurlara ek olarak şu unsurlara da dikkat edilmesi 

önemlidir: 

 Öğrenme motivasyonu, dikkat ve algı gibi unsurların optimal kullanımını teşvik 

edecek etkinlik ve uygulamalara yer verilmesi ve mümkünse öğretim materyalleri-

nin dijitalleştirilmesi, 

 Diller arası etkileşimin göz önünde bulundurulması, 

 Kültürel unsurlara ilişkin kaynak teşkil etmesi, 

 Farklı kültür katmanları (büyük “K” küçük “k”) arasındaki farkındalığın geliştiril-

mesi. 

Daha önce de ifade edildiği gibi öğrenci grubu ayırt etmeksizin, yabancı dil öğretim sü-

reçlerine ilişkin didaktik uygulamalar ile materyal geliştirme süreçleri doğal olarak ya-

bancı dil edinim / öğrenim çalışmalarına dayalı olarak yürütülmektedir. Ancak yabancı 

dil öğretimi farklı bağlam ve ölçütlere genellenebilir sınıf etkinliklerinden oluşur 

(Brown, 2002). Dolayısıyla farklı öğrenme-öğretme bağlamlarına ilişkin yerel özellikler 

de süreç sonunda elde edilecek öğrenim çıktıları üzerinde etkilidir ve bu nedenle dil öğ-

retim araçlarının, öğrenme bağlamının gerektirdiği öğrenci / sınıf temelli ihtiyaçları kar-

şılayabilecek nitelikte tasarlanmasına olanak tanıyacak alternatif yöntem ve tekniklere 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda yabancı dil öğretim materyallerinin tasarımında göz 
önünde bulundurulması gereken bir diğer unsur: 
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 Yöntem sonrası dönem anlayışına uygun sınıf bazlı etkinlik ve uygulamalara olanak 

sağlamaktır.  

Bu bilgilerden hareketle yabancı dil öğretim süreçlerinde kullanılacak öğretim materyal-

lerinin; eğitim politikaları, materyal geliştirme ve uyarlama ilkeleri, öğrenme-öğretme 

kuram ve yaklaşımları, öğretim bağlamından kaynaklı sınıf bazlı gereksinimleri karşıla-

mak adına alternatif yaklaşımlar olmak üzere dört kavramsal düzeyde şekillenen tasarım 

özelliklerine sahip olması gerektiğini ifade etmek mümkündür.   

 

Şekil 3. Mülteciler için dil öğretim materyali geliştirmenin kavramsal çerçevesi 

Materyallerin, sınıf / öğrenci bazlı talepleri karşılayacak nitelikte tasarlanması kadar 

önemli olan bir diğer unsur da öğretmenlerin büyük ölçekli düşünülerek hazırlanmış dil 

öğretim materyallerini, yerel bazlı makro ihtiyaçları karşılamak üzere nasıl kullanacak-

larıdır. Bu bağlamda öğretmenlerin, yabancı dil öğretim materyallerinin yerel talepleri 

karşılamasına katkı sağlayacak alternatif yaklaşımlara ilişkin farkındalıklarının gelişti-

rilmesi gereklidir. Ancak alanyazına bakıldığında gerek mülteciler ya da belirli bir kit-

leye dönük yapılacak dil öğretim süreçlerine ilişkin çalışmaların gerekse bu tip gruplara 
dönük dil öğretim materyallerinin taşıması gereken tasarım özelliklerinin belirlenmesine 

dönük çalışmaların sayısının oldukça az olduğu görülmektedir. Her ne kadar yabancı dil 

öğretimi çalışmaları ile materyalleri belirli bir grup göz önüne alınmadan konvansiyonel 

olarak planlansa da öğrenci / sınıf temelli değişkenler de öğrenim çıktıları üzerinde etkili 

olduğu için yerel taleplerin nasıl karşılanacağına ilişkin yapılacak çalışmalar alana 

olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda söz konusu nitelikteki çalışmaların sa-

yısının artması önemlidir.   

Eğitim Politikaları

Materyal 
Geliştirme ve 

Uyarlama İlkeleri

Öğrenme - Öğretme 
Kuram ve 

Yaklaşımları

Sınıf Bazlı Talepleri 
Karşılamak Üzere 

Alternatif 
Yaklaşımlar
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Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Rol ve Kimliklerinin İnşası Üzerine 

Bir Araştırma1

 

Ebru EREN 2 

 

Giriş 

Toplumsal cinsiyet kavramı kadın ve erkeğin toplumsal ve kültürel olarak belirlenen rol 
ve sorumluluklarını ifade eder (Butler, 2012; Direk, 2018). Dolayısıyla toplumsal cinsi-

yet, kadın ve erkek arasındaki biyolojik farklılıklardan ziyade toplumsal ve kültürel fark-

lılıklara işaret eder (Stromquist, 2012; Tan, 2011).  

Her toplumun, etnik grubun ve kültürün cinsiyet rolü beklentileri vardır; ancak bunlar 

gruptan gruba farklılıklar gösterebilir. Aynı toplumda zaman içinde de değişebilirler. 

Cinsiyetle ilgili kalıp yargıların çoğunun toplumda yaygın olduğu görülmektedir (van de 

Vijver, 2007). Bu yargılar üzerinden her iki cinsiyetin de doğuştan gelen yetenekleri ve 

tutumları toplumsal cinsiyet rollerine uygun bir şekilde saptanırken yine bu yargılar üze-

rinden erkekler ve kadınlar için uygun görülen sosyal rollerde katı bir şekilde tanımlanma 

eğilimindedir (Stromquist, 2012). Toplumsal cinsiyet kavramı, toplumun kişiyi cinsiye-

tine göre nasıl gördüğü, nasıl algıladığı ve ondan nasıl davranışlar beklendiği ile ilgili 
işaretler sunmaktadır. Bu yönüyle toplumsal cinsiyet, toplum içindeki bireyi ve bu bire-

yin toplumla olan ilişkisini doğrudan etkileyen bir olgu hâline gelmektedir (Connell, 

1998; Ecevit, 2011).  

Toplumsal cinsiyet rolleri, atanmış cinsiyetimize göre nasıl davranmamız gerektiği an-

lamına gelir (Butler, 2012).  Örneğin, kadınlardan genellikle kibar, uzlaşmacı ve şefkatli 

olmaları, erkeklerden güçlü, agresif ve cesur olmaları beklenir. Cinsiyetle ilgili kalıp yar-

gılar, kişinin cinsiyeti nedeniyle eşitsiz ve haksız davranışlar görmesine ve deneyimler 

yaşamasına yol açabilir (Acar, 1999; Arnot, 2012).Kapitalist -özellikle ailenin kutsan-

ması yoluyla toplumsal yapıyı korumaya çalışan muhafazakârlaşan kapitalizm-ve ataer-

kil ideoloji tarafından belirlenen bu cinsiyetçi yapı, her iki cinsiyet için eşitsizliklere yol 

açmakla birlikte kadınlar açısından daha derin eşitsizliklere yol açabilmektedir (Gök, 

2010; Sayılan, 2012; Tan, 2011).Bu eşitsizliklere önemli bir örnek, cinsiyete göre okul-
laşma oranlarında görülebilmektedir. 2020-2021 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) örgün 

eğitim istatistiklerine göre (2020-2021), ilkokul düzeyinde net okullaşma oranları oğlan 

çocuklarında 93,34, kız çocuklarında 93,11’dir. Ortaokul düzeyinde net okullaşma oran-

ları oğlan çocuklarında 88,95, kız çocuklarında 88,74’tür. Ortaöğretim düzeyinde okul-

laşma oranları oğlan çocuklarında 88,05, kız çocuklarında 87,79’dur. Örgün eğitim ista-

tistiklerinde kız çocukların okullaşma oranlarının oğlan çocuklarla kıyaslandığında daha 

geride olduğu görülmektedir. Eğitim istatistiklerinde dikkat çekici bir başka boyut ise 

ortaokul düzeyindeki okullaşma oranlarının oldukça önemli oranda düşmesidir. 2019-

2020 MEB örgün eğitim istatistiklerinde oğlan çocukların net okullaşma oranlarının 

95,68, kız çocuklarının net okullaşma oranlarının 96,14 olduğu görülmektedir (MEB, 

                                                             
1Bu araştırmanın yapılmasına önemli katkılar sunan sayın hocam Prof. Dr. Hasan Hüseyin Aksoy’a teşekkür-

lerimi sunarım. 

2 Dr., Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. edlahoya@gmail.com. 
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2020-2021). Bir yıl sonra meydana gelen bu düşüşün (oğlan çocuklarda 88,95, kız ço-

cuklarda 88,74) köy okullarının kapatılmasına bağlı olarak eğitime sadece taşımalı eği-

tim yoluyla erişebilen yerlerin artmasından, ekonomik sorunlardan ve muhafazakâr eği-

tim politikalarından kaynaklandığı söylenebilir. Bu koşullarda ailelerin çeşitli gerekçe-

lerle kız çocuklarını taşımalı eğitim yoluyla evlerinden uzakta yer alan okullara gön-

derme konusunda istekli olmadıkları bilinmektedir. İstatistiklerde de görüleceği üzere bu 

politikalar kız çocukların okullaşma oranını daha olumsuz etkilemiştir.  

Eğitim kurumlarının, toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden üretilmesinde ve cinsiyet 

kimliğinin inşasında öne çıkan kurumlar arasında yer aldığı söylenebilir (Sayılan, 2012). 
Ailede başlayan kimlik inşası sürecinin eğitim yoluyla pekiştirildiğini gözlemlemek de 

mümkündür (Sayılan ve Özkazanç, 2009).  Ailede başlayan ve eğitim yoluyla yeniden 

üretilen kimlik inşası süreci toplumsal yaşam ile de bağını güçlü bir şekilde sürdürmek-

tedir. Eğitim sürecinde okullarda sosyalleşme, okul yaşantıları, ders kitapları (içerik ve 

görseller), müfredat, gizli müfredat, eğitim kazanımları, okuldaki ilişkiler (öğretmen-öğ-

renci ilişkileri, öğrenciler arasındaki ilişkiler vb.), okulun resmi söylemi gibi uygulama-

lar toplumsal cinsiyet rollerinin ve kimliğinin inşa edilme yollarından bazılarıdır (Dean 

vd., 2007). Connell’e (1998) göre, okullar açık toplumsal cinsiyet rejimlerine (belirli bir 

kurumdaki toplumsal cinsiyet ilişkilerinin etkileşim durumu) sahiptir. Okul etkinlikle-

rinde (spor, dans vb.) konu seçiminde, sınıf disiplininde, yönetim gibi pratiklerde hem 

öğrenciler hem de okul personeli arasında çeşitli kadınlık ve erkeklik rolleri kurulur. 
Özellikle öğrenciler arasında açıkça, bazı toplumsal cinsiyet örüntüleri hâkimdir. Bu 

örüntüde kız öğrenciler genellikle ikincil konumlarda yer alırlar (Sayılan ve Özkazanç, 

2009). Okullar yapısal düzenlemeler ve gündelik pratikler ile kız öğrenciler için baskıcı 

ideolojileri yeniden üretmektedir. Okulların ve eğitsel uygulamaların içerikleri, toplum-

sal cinsiyet rollerine ilişkin kalıp yargıları gizli ya da açık bir şekilde öğrencilere taşır. 

Bu iletiler çocukları geleneksel cinsiyet rollerine uygun davranışlara yöneltir, kadın ve 

erkeğe ilişkin başarı ölçütlerini ve sınırlarını tanımlar. Okul, öğrencilerini hem standart-

laştırılmış öğrenme durumları aracılığıyla hem de davranış kuralları, derslik düzenleme-

leri ve öğretmenlerin uyguladığı informal öğretim yöntemleri gibi yollarla biçimlendirir 

(Sayılan, 2012; Tan, 2000).  

Aile, toplum ve eğitim kurumları yoluyla yeniden üretilen toplumsal cinsiyet rollerinin 

ve kimlik inşası sürecinin eğitim politikalarında da güçlü bir şekilde yer aldığı görülmek-
tedir. Bu politikaların cinsiyete dayalı ayrımcılığı beslediği de iddia edilebilir. Toplumun 

siyasal, ekonomik ve kültürel yapılarına göre şekillenen bu politikaların şüphesiz birbi-

rini besleyen bir süreci de içerisinde barındırdığı söylenebilir. Şöyle ki, eğitimin içerik 

ve biçiminin toplumsal yapıların tarihsel gelişimine göre biçimlenmesi söz konusu ola-

bileceği gibi toplumsal yapıların, eğitimin biçim ve içeriğinden etkilenmesinin de kaçı-

nılmaz olduğu görülmektedir. Bu konuda en güzel örneklerden biri, Cumhuriyeti’nin ku-

rulduğu ilk yıllarda eğitim alanında sosyal, ekonomik, politik ve kültürel dönüşümler 

yapılarak geleneksel bir toplum yapısından modern bir toplum yapısına geçiş hedefinde 

eğitime yüklenen rolde görülebilir. Kız enstitülerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin modern-

leşmesinde ve toplumsal dönüşümün gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynaması bu 

iddiayı pekiştiren önemli bir örnek olarak kabul edilebilir (İleri, 2019). Eğitimde yaşanan 
bu dönüşüm sürecinde kız enstitülerine “kültürlü, bilgili, iyi, aydın ev kadını” yetiştirme 

görevinin verildiği görülmektedir (Gök, 1999, s.242). Kız enstitülerinde verilen eğitimin 

amaçları arasında Cumhuriyet Dönemi kadınının çocuklarını yetiştirecek iyi bir anne ol-

maları, iyi bir ev kadınının taşıdığı tüm nitelikleri taşımasının yer alması dikkat çekicidir. 
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Kız öğrenciler bu enstitülerde Batı tarzı giyim kuşam, görgü ve ev yönetimi konularında 

eğitilmişlerdir (İleri, 2019). Ayrıca kadının ailenin temeli, geleceğin sahibi ve çocukların 

ilk eğitimcisi olarak tanımlanması da geleneksel cinsiyet rollerine göre kadının ev ve 

çocuk bakımı gibi rollerle ilişkilendirildiğini net bir biçimde göstermektedir.  

Mesleki eğitimin cinsiyet ayrımcılığına dayalı olarak eğitim politikaları yoluyla örgüt-

lenmesi toplumsal cinsiyet rollerinin devlet eliyle yeniden üretildiğini ve oluşturuldu-

ğunu göstermektedir. Bazı meslek liselerinin kız meslek lisesi ve erkek meslek lisesi 

olarak ayrılması ve mesleki eğitimde bölümlerin geleneksel toplumsal cinsiyet rollerine 

göre (çocuk gelişimi ve eğitimi, giyim üretim teknolojileri alanı, yiyecek-içecek hizmet-
leri alanı, güzellik ve saç bakım hizmetleri alanı, bilişim teknolojileri, metal teknolojileri, 

tesisat teknolojisi, mobilya iç mekân, makine teknolojileri vb.) programlara ayrılması 

eşitlikçi olmayan ve ayrımcı dinamikleri içerisinde barındırıyor olmasından dolayı kendi 

başına bile problemli bir durum olduğu söylenebilir. Meslek liselerinin piyasa ile olan 

bağı (Aksoy, 2012) göz önünde bulundurulduğunda iş gücü piyasasında cinsiyete dayalı 

iş bölümünün eğitim yoluyla desteklendiği de söylenebilir. Dolayısıyla mesleki eğitim 

sisteminin yapısının hem ataerkil aile yapısının cinsiyete dayalı geleneksel iş bölümü 

hem de işgücü piyasalarındaki cinsiyete dayalı iş bölümü ile ilişkili olduğu ve desteklen-

diği iddia edilebilir.  

Meslek liselerinde öğrenim görüyor olmak sınıfsal bir tarafı da içerisinde barındırmak-

tadır (Aslan, 2007; Demiroğlu, 2008; Gürler vd., 2007; Tomul, 2007; Yogev, 2006). 
Türk eğitim sistemi tarihinde birçok yasa ve uygulamalarla meslek liseleri ile ilgili çeşitli 

düzenlemeler yapılmıştır. Özellikle 3308 sayılı yasada yapılan düzenlemeler, genel lise-

lerin Anadolu liselerine dönüştürülmesi ile ilgili genelge, merkezi yönlendirme sınavları 

ve son olarak 6287 sayılı yasa (4+4+4) ile yapılan yeni düzenlemelerle meslek liselerine 

gitmek gelir düzeyi düşük ailelerin çocukları için neredeyse kaçınılmaz olmuştur (Ak-

soy, 2010). Yeni düzenlemelerle bu çocukların büyük bir çoğunluğu meslek liselerine 

giderek eğitimlerine devam etmektedirler. Bunlar içerisinden özellikle kız çocukları ya 

imam hatip liselerine ya da kız meslek liselerine devam etmektedir. Aksoy bu durumu, 

“Hâlihazırda merkezi yönetimin de desteği ile demokratik bir tartışma ve katılım olmak-

sızın, meslek liselerinin öğrenci sayıları artırılmaya ve hatta pek çok öğrencinin çaresiz-

lik içinde meslek liselerine gitmesini sağlamaya yönelen bir politika uygulanmaktadır” 

şeklinde dile getirmiştir (Aksoy, 2010, s.93). Böyle bir durumda, gelir düzeyi düşük ai-
lelerde yaşayan kız çocukları kız meslek liselerine devam etmekte, bu öğrencilerin eğitim 

sürecinde gerek örtük müfredatla gerekse resmi uygulamalar yoluyla bazı toplumsal cin-

siyet rolleri üretilmekte ya da pekiştirilmektedir. Meslek liselerinden mezun olan öğren-

ciler ve bunların içerisinde özellikle kız öğrenciler büyük oranda üniversiteye devam 

edememe olasılığı ile karşı karşıya gelmektedir. Ataerkil aile yapısı ile birleşen anlayış 

sonucunda mezun olan kız öğrencilerin çoğunun ortalama 1-2 yıl içerisinde evlendiril-

mekte olduğu ve toplumsal cinsiyet rollerine uygun bir aile yaşantısı içerisine girdiği 

düşünülmektedir3.  

                                                             
3 Bu konu ile ilgili, 2003 yapımı başrolünde Julia Roberts’in oynadığı “Mona Lisa Smile” filminden bahsetmek 

anlamlı olacaktır. Filmde sanat öğretmeni olan Julia Roberts, öğrencilerine özgürce düşünmeyi öğretmeye ça-

lışırken okuldaki öğretmenlerin ve öğrencilerin egemen düşüncesi bir genç kızın iyi bir eğitimden çok iyi bir 

evlilik yapması gerektiğidir ve okuldaki kızların beklentileri bu yöndedir. Okulu bitirenler hatta öğrenim gör-

meye devam edenler evlilik beklentilerine göre hareket etmekte ve bir kısmı evlenmekte bir kısmı ise nişan-

lanmaktadırlar. Bu durum okulun toplumsal cinsiyet rejiminden kaynaklanmaktadır ve okulda öğrenim gören 
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Kız meslek liselerinde öğrenim görüyor olmak, öğrencilerin özgür iradesi ile yaptığı bir 

seçim olmaktan öte eğitim sistemi, ailenin sınıfsal konumu, ataerkil toplumsal düzen ta-

rafından üretilen bir dayatma olarak görülebilir. Okul yaşantılarındaki eşitsizlikler öğ-

rencilerin geleceğe yönelik beklentilerinde de olumsuz etkiler meydana getirmektedir. 

Eğitim maliyeti, ataerkil değer yargıları, erken evlilikler, ailenin sınıfsal konumundan 

kaynaklı olarak öğrencilerin aileye gelir getirmek amacı ile iş yaşantısına girme zorun-

luluğu ve kız çocuklarının işgücünden ucuz işgücü sağlayacağı anlayışına dayalı olarak 

daha fazla yararlanma isteği, özellikle meslek liselerinde okumakta olan kız öğrencilerin 

yükseköğrenime devam etmelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Gerek ekonomik ve 
siyasal sistem gerekse toplumsal etkiler nedeniyle eşit olmayan birtakım uygulamalara 

maruz bırakılması, kız çocuklarının yaşadıkları eşitsizliklerin etkisinin giderek derinleş-

mesine ve kendilerinin istemediği yaşam pratiklerinin oluşmasına neden olmaktadır. Bu 

durum kız öğrencilerin tüm yaşamını etkileyen bir sürece dönüşmektedir.  

Geleneksel olarak sosyalleşme sürecinde erkek çocuklarının eğitim alıp, iş sahibi olma-

ları bir sosyal değer olarak aktarılırken; kızların evde kalıp ev işleriyle ilgilenmesi teşvik 

edilmiş ve eğitim sistemi bu anlayışa göre oluşturulmuştur. Bu doğrultuda, oğlanlar kız-

lardan daha iyi ve uzun süreli eğitim alabilmişlerdir (Coleman ve Kerbo, 2003, s. 108). 

Meslek liselerindeki eğitim yapısının tıpkı geleneksel anlayışta olduğu gibi geleneksel 

cinsiyet rollerine göre inşa edilmesi ile öğrencilerin eğitim sürecini toplumsal cinsiyet 

rollerine göre deneyimlemeleri sonucunda kız çocuklarının özel alana, erkek çocukları-
nın ise kamusal alana yönlendirildiği söylenebilir (Özkazanç vd., 2018). Buradan yola 

çıkarak, kız çocuklarının yaşamlarında bu denli etkiye sahip olan kız meslek liselerindeki 

eğitim sürecinde kız meslek lisesi öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rol ve kimliklerinin 

inşasına yol açan okul içi ve okul dışı süreçleri, kız öğrencilerin eğitimlerine yükledikleri 

anlamı kendi deneyimlerinden yola çıkarak açığa çıkarmak bu araştırmanın temel prob-

lemini oluşturmaktadır.  

 

Yöntem 

Kız meslek lisesi öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolleri ve kimliklerinin inşasına neden 

olan içsel ve dışsal süreçleri analiz etmeyi ve kız öğrencilerin kendi deneyimleri üzerin-

den eğitimlerine yükledikleri anlamı ortaya çıkarmayı amaçlayan bu araştırma tarama 

modelinde, betimsel ve nitel bir çalışmadır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerin-
den örnek olay araştırması yaklaşımı kullanılmıştır. 

Araştırma Türkiye’de büyük bir şehirde yer alan bir Anadolu meslek ve kız meslek 

lisesinde öğrenim görmekte olan kız öğrenciler ile görüşme yapılarak ve araştırmacının 

gözlemlerine dayalı olarak yürütülmüştür. Görüşmeler veri doyumu sağlanıncaya kadar 

devam etmiştir ve araştırma süresince toplamda 20 kız öğrenci ile derinlemesine görüş-

meler yapılmıştır. Okulda işleyen süreç hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için öğren-

cilerin okula girişinden mezuniyete kadar geçen zamanı incelemek ve sınıf düzeyleri ara-

sında farklılık olup olmadığını anlamak için her sınıf düzeyinden katılımcılar ile görü-

şülmüştür. Kız meslek lisesinde yer alan bölümler içerisinden “geleneksel kadınlık mes-

leklerini” yansıttığı düşüncesiyle ve amaçlı seçim yoluyla çocuk gelişimi ve eğitimi 

                                                             
kızlar toplumsal cinsiyet rollerine uygun bir şekilde karar almaktadırlar. Bu durum en doğal haklardan biri olan 

eğitim hakkının elinden alınmasının yollarından biridir. 
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alanı, yiyecek içecek hizmetleri teknolojisi, saç ve güzellik teknolojisi, giyim ve üretim 

alanı bölümleri belirlenmiştir.  

Görüşmeler araştırmacı tarafından hazırlanan ve uzman görüşleri alınarak kapsam ge-

çerliliği sağlanan görüşme formu aracılığıyla yapılmıştır. Görüşmeler yapılmadan önce 

pilot görüşmeler yapılarak görüşme formunun açıklık ve anlaşılırlığı test edilmiştir.  

Güvenirlik çalışması olarak, araştırmacı nitel araştırmalarda kullanılan güvenirlik sağ-

lama yöntemlerinden gönüllü katılım, uygun çevre ve araştırmacının konuya ve görüşme 

yöntemine hâkimiyeti önemli değişkenler olarak kullanılmıştır. Görüşmeler öğrencilerle 

birebir, okul yöneticileri ya da öğretmen gibi öğrenci üzerinde çekingenlik, baskı unsuru 
yaratacak ve yanıtların güvenirliliğini etkileyecek herhangi bir etkilenmeden uzak, oku-

lun toplantı odasında veya boş atölyeler gibi sessiz bir ortamda gerçekleştirilmiştir. Elde 

edilen veriler farklı kategorilere göre kavramsal betimlemeler, açıklamalar ve yorumla-

malar yapılarak betimsel analiz yoluyla çözümlenmiştir. 

 

Bulgular ve Yorum 

Araştırmanın yürütüldüğü okulda, sosyo-ekonomik düzeyi bakımından altsınıfsal ko-

numda yer alan, ağırlıklı olarak babası işçi, annesi ev emekçisi olan öğrenciler öğrenim 

görmektedir. Öğrenci ailelerinin gelir düzeylerinin de oldukça düşük olduğu görülmek-

tedir. Katılımcıların sosyo-ekonomik düzeyleri incelendiğinde ve Türk İş4’in verileri re-

ferans alınarak değerlendirildiğinde tamamının altsınıfsal konumdan geldiğini, bunların 
içinden oldukça büyük bir kısmının geliri bakımından açlık sınırında, bir kısmının ise 

yoksulluk sınırının oldukça altında olduğunu söylemek mümkündür. Bu koşullar öğren-

cilerin söyleminde şu şekilde yer almaktadır: “Annem ev temizliğinde çalışıyor. Babam 

çalışmıyor. Şimdilik işsiz, önceden inşaatta çalışıyordu. Ablam garson.” (Ayşe),“Annem 

ev hanımı. Babam da çalışmıyor, sadece haftanın 3 günü çalışıyor, pazarlarda köftecilik 

yapıyor. Babaannem sadece kiramızı veriyor. Sadece sıkıştığımız zaman amcam yardım 

ediyor.” (Fatma),“Annem, ev hanımı. Babam inşaatta. Ailemizde başka çalışan yok. Sos-

yal yardım alıyoruz Büyükşehir Belediyesinden.” (Azra) 

Katılımcıların genellikle düşük sosyo-ekonomik sınıfsal konumlarda yer alan işçi ailele-

rinin çocukları olması ile meslek lisesinde öğrenim görüyor olmaları arasında bir bağ-

lantı olduğu söylenebilir. Eğitim eşitsizliğinin en önemli kaynaklarından birinin, ailenin 

sınıfsal konumunun ve kültürel sermayesinin oluşturduğu iddia edilebilir. Spring’in 
(2007) belirttiği gibi genel okul yaklaşımıyla ilgili sorun, bütün çocukların okula aynı 

kültürel temel ve entelektüel araçlarla girmemesi ve eğitimlerini aynı amaçlar için kul-

lanma eğiliminde olmamasıdır. Yapılan birçok araştırma da (Aslan, 2007; Demiroğlu, 

2008; Gürler vd., 2007; Tomul, 2007; Yogev, 2006) meslek liselerinde öğrenim gören 

öğrencilerin sosyal sınıfı bakımından altsınıfsal konumlarda yer alan ailelerin (işçi, es-

naf, köylü) çocuklarından oluştuğunu göstermektedir.  

Araştırma bulgularından bir diğerine göre, öğrencilerin ve ailelerinin sosyal ve kültürel 

durumlarına ilişkin betimlemelerine dayanarak kültürel ve sanatsal faaliyetlerden ol-

dukça uzak olduklarını söylemek mümkündür. Ailelerin sanatsal ve kültürel faaliyetlere 

                                                             
4 Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat deği-

şikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla 34 yıldan bu yana her ay düzenli olarak “açlık ve 

yoksulluk sınırı” araştırması yapılmaktadır. 
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zaman ayıramadıkları ya da katılmak istemedikleri, daha çok komşularla ve akrabalarla 

vakit geçirmeyi tercih ettikleri, genel olarak kitap okumadıkları, okuyanların ise daha 

çok dini kitapları tercih ettiği, öğrencilerin sinemaya gittikleri, genel olarak okul dışında 

görüştükleri kişilerin mahalleden komşu kızları ya da eski okuldan arkadaşlarından oluş-

tuğu, öğrencilerin de genel olarak kitap okumadığı, kitap okuyanların ise roman tarzı 

kitaplar okuduğu görülmektedir. Bu bağlamda meslek liselerinde öğrenim gören öğren-

cilerin benzer kültürel sermayelere sahip olduklarını söylemek mümkündür. Öğrenciler 

arasından Dilara bu konu hakkındaki görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir:  

Bizim ailede pek okumazlar, gene kitaplığımız var ben alırım okurum fırsat buldukça. 
Genelde roman tarzı okuyorum ben. (Ailem de) roman tarzı okumuyorlar da daha dini 

kitaplar okuyorlar. Mesela annem ve babam okur, ağabeyim okumaz. Ailem kültür ve 

sanat etkinliklerine katılmaz. Ben fırsat buldukça giderim. En son sinemaya gitmiştim, 

tiyatroya çok nadir giderim, konsere pek gitmiyorum. (Dilara) 

Dilara’nın ifadelerinden de anlaşılacağı üzere hem kendilerinin hem de ailelerinin kültü-

rel sermaye kavramının içerisinde yer alan sözel beceri, genel kültürel farkındalık, estetik 

tercihler, okul sistemi hakkında bilgi, eğitim gibi geniş çeşitlilik gösteren olanakların 

yetersiz olduğu söylenebilir. Kültürel sermayenin oluşturulmasının ailede başladığı ve 

zamanla yapılan bir “yatırım” hâline dönüştüğü düşünülürse katılımcılar için bu duru-

mun ileriki eğitim yaşantılarında dezavantajlar yaratacağı öngörülebilir.  

Ailelerin eğitim durumları incelendiğinde öğrenci anneleri genel olarak ilkokul mezunu-
dur ve üniversite mezunu anne olmaması dikkat çekici bulgular arasında yer almaktadır. 

Öğrenci babalarının ise ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarından oluştuğu, üniversite me-

zunu babaların sayılarının çok az olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bulguların toplumsal cin-

siyet rollerinin kız çocuklarının eğitiminde yarattığı olumsuz etkiyi bir kere daha anla-

mak açısından önemli olduğu düşünülebilir. Annelerin eğitim düzeylerinin ağırlıklı ola-

rak ilkokul mezunlarından oluşması ve bu annelerin çocuklarının da kız meslek lisele-

rinde öğrenim görüyor olmaları toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden üretilmesinde eği-

timin önemini tekrar tekrar öne çıkaran önemli örneklerden biri olarak görülebilir. Aile-

lerin eğitim seviyelerinin genel olarak düşük olması, çocukların alacağı eğitimin türünü, 

niteliğini ve ileriki eğitim yaşantılarını belirlemede etkili olabileceği gibi çocuklarını 

yönlendirmede ve derslerinde yardımcı olma açısından bir dezavantaj olabilir.  

Öğrencilerin oturdukları evin genel durumu, mülkiyet durumu, kendilerine ait odanın 
varlığı ve ısınma durumu ailelerin sahip olduğu ekonomik koşullar tarafından şekillen-

diği için yetersiz kalmaktadır. Bu bağlamda ailelerin sahip oldukları sosyal sınıfın yaşam 

koşullarındaki zorluklar, çocukların eğitimleri açısından nasıl etki ettiği hakkında önemli 

ipuçları sunmaktadır. Öğrencilerin yaşam koşullarının onlar için dezavantaj yarattığını 

söylemek mümkündür. Aleyna’nın yaşam koşulları ile ilgili aktardıklarının genel olarak 

öğrencilerin yaşam koşullarını özetlemek bağlamında önemli olduğu söylenebilir.  

Oturduğumuz ev kira, gecekondu, iki oda bir salon soba ile ısınıyoruz. Odamı kardeşimle 

paylaşıyorum. Genellikle eve gittiğimde diğer odalar soğuk olduğu için salonda çalışı-

yorum çünkü sobayla ısınıyor. Televizyon, aile muhabbeti biraz gürültülü bir ortam var. 

Sık sık gelen komşumuz var, genellikle bizim evde. Ya yere uzanıyorum ya da kanepede 

o şekilde çalışıyorum. Genellikle kendi başıma çalışıyorum yardımcı olan birileri yok. 
(Aleyna) 
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Eğitimin giderek özelleştirildiği ve giderek daha fazla sınıfsal bir mesele hâline geldiği 

eğitim sisteminde çocukların alacağı eğitimin ailenin gelir düzeyine bağlı olarak belir-

lenmesi, yoksul kız öğrenciler açsından hem sınıfsallık hem de cinsiyete bağlı olarak 

eşitsizlikleri giderek derinleştireceği öne sürülebilir.  

 

Okul Seçimini Etkileyen Değişkenler ve Temel Söylemler 

Katılımcıların kız meslek lisesini seçmelerinin en önemli nedenlerinden birinin merkezi 

sınav puanları olduğu araştırma bulgularında öne çıkmaktadır. Öğrenciler sınav sonuç-

larının bu okula gelmekteki etkisini şu şekilde açıklamaktadırlar: “Ben aslında bu okulu 
istemiyordum, hiç istemiyordum giyim bölümünü falan! Bu okula gelmeyi istemiyordum 

tesadüfen oldu. Puan yetersizliği var o yüzden.” (Zahide), “Sınavdan çok yüksek puan 

alamadığım için bu bölümü tercih ettim. Puanım düşüktü yani çok yüksek değildi, bende 

bu yüzden tercih ettim.” (Rukiye) 

Bu bölüme isteyerek gelmedim. Sınav puanım burayı tuttuğu için buraya geldim. Çok da 

okunacak bir bölüm değilmiş. Çünkü bakıyorum, mesela okuma yazma bilmeyen insanlar 

makine kullanıyorlar, dikiş nakış yapıyorlar, çizim yapıyorlar. Bölümümü okumak iste-

miyorum, tutturabilirsem başka bir bölüme geçmeyi çok istiyorum. (Meral) 

Öğrencilerin ifadelerinden anlaşılacağı üzere merkezi sınavların öğrencilerin eğitim ya-

şantılarını belirlemede çok önemli bir role sahip olduğu anlaşılmaktadır. Aksoy ve di-

ğerlerine (2014, s.38) göre, sınavlar egemen olan “kültürel sermaye”ye uygun bir içe-
rikle, kültürle ve öğrenme biçimleriyle donatılmıştır. Birbirinden farklı toplumsal, sınıf-

sal kökenlere ve ekonomik ve kültürel sermayeye sahip öğrenciler aynı merkezi sınava 

alınarak almış oldukları sonuçlarla bir üst seviyedeki eğitim yaşantıları belirlenmiş ol-

maktadır. Bu durum aynı olanaklara sahip olmayan öğrenciler arasında fırsat eşitsizliğine 

yol açmaktadır. 

Araştırma bulgularında okulun eve yakın olması okul seçimini etkileyen değişkenler ara-

sında yer almaktadır. Görüşme yapılan öğrenciler okulu tercih etme nedenleri arasında 

evlerine yakın olmasının etkili olduğunu ifade etmişlerdir. Bu bağlamda ailenin ekono-

mik durumu ve ikamet ettiği bölgenin öğrencinin eğitim yaşantısında etkili olduğu söy-

lenebilir. Neoliberal eğitim politikaları kapsamında kamusal alanın gittikçe daraltılarak 

özel sektöre daha fazla yer açılması ve dolayısıyla eğitimin giderek daha fazla piyasa 

koşullarına bırakılması okulların bulundukları çevre, aldıkları yardımlar ile birbirlerin-
den iyice ayrışmasını beraberinde getirdiğini görmek mümkündür. Bu bağlamda ailenin 

sosyo/ekonomik düzeyinin okulun düzeyini belirlemeye başladığı söylenebilir. Yoksul-

luğun çocukların eğitiminde belirleyici bir rol oynayabildiğini ve ulaşılan eğitimin kali-

tesi ile ailenin geliri arasında da doğrudan bir bağlantı olduğunu söylemek mümkün gö-

rünmektedir. Sonuçta, okullar kişilerin toplumsal sınıflarına göre ayrışmakta ve okul-

larda olanaklar dâhilinde eğitim verilebilmektedir. Varsıl ailelerin çocukları bu durumda 

avantaj sağlarken, yoksul ailelerin çocuklarının dezavantajlı duruma düştükleri gözlem-

lenebilmektedir. Altsınıfsal konumlarda yer alan ailelerin çocuklarını ekonomik koşul-

larının getirdiği zorunluluklardan dolayı evlerine yakın bir yerdeki devlet okullarına gön-

derdikleri söylenebilir. Araştırmaya katılan öğrencilerin ailelerinin de bu bağlamda sos-

yal sınıfı bakımından altsınıfsal bir konumda yer aldıkları göz önüne alınarak çocuklarını 
evlerine yakın olan bir çevredeki devlet okullarına göndermiş olma olasılıklarının çok 

yüksek olduğu söylenebilir. Bir diğer neden olarak öğrencilerin cinsiyetlerinden dolayı 
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aileleri tarafından evlerinden çok uzak bölgelere gönderilme konusunda karşılaştıkları 

olumsuz tutumdan kaynaklı olduğu söylenebilir. Bu durum katılımcıların söylemlerinde 

şu şekilde yer almaktadır: “O zamanlar küçük olduğum için, kız olduğum için ‘Mamak 

çevresi olsun’ dedi ailem. Burada oturuyorduk, buraya geldim ya! Çok istekli olarak 

gelmedim bu okula.” (Zahide), “Bu bölüme isteyerek gelmedim. Kız meslek lisesini hem 

evime yakın olduğu için hem de kız arkadaşlarım olacağı için seçtim.” (Sude), “Ben as-

lında bu bölüme gelmeyi hiç istemiyordum. Ben bir seçim yaptım bir liste verdiler. Bu 

listede ilk başta Keçiören’i yazmıştım o da bir ton dolmuş git gel falan filan çok uzaktı. 

Zar zor bu okula geldim. Bu okula gelmeyi istemiyordum.” (Halime) 

Öğrencilerin meslek lisesini seçme nedenleri arasında son olarak mezun olduktan sonra 

iş bulabilme imkânlarının yüksek olduğunun ve sektörün önünün açık olduğunun düşü-

nülmesi yer almaktadır. Seda, Eda ve Şeyda’nın bu konu hakkındaki görüşleri öğrenci-

lerin kız meslek lisesini seçme gerekçelerini iyi bir biçimde özetlemektedir. “Bir defa 

liseden mezun olduğun zaman anında iş bulabiliyorsun. Kız meslekten mezun olduğun 

zaman…Ama düz liseden mezun olsan bu şansın, bu avantajın olmaz. Bu yüzden meslek 

lisesini seçtim.” (Seda), “Yiyecek sektörü hiç bitmez mesela ben İngilizce öğretmeni ol-

mak istiyorum eğer kazanamazsam kendi bölümümden devam edeceğim çünkü gıda sek-

törü hiçbir zaman bitmeyecek bir şey yani iş bulma imkânı çok olduğu için seçtim.” 

(Eda), “Çevremdeki insanlar, ‘bölümün iyi olduğunu’ söylüyorlardı. Genellikle önü açık 

bir meslek, geleceği açık bir meslek. Biliyorsunuz zorunlu kılınıyor yavaş yavaş, hem 
maddi hem manevi açıdan önü açık bir meslek.” (Şeyda)Öğrencilerin ifadelerinden yola 

çıkarak sosyal sınıfları nedeniyle içerisinde bulundukları yaşam şartlarının getirdiği zor-

luklar ve uygulanan politikalar sonucunda meslek liselerinin onlar için bir “çıkış kapısı” 

olarak göründüğü söylenebilir. Fakat öğrencilerin “çıkış kapısı” olarak gördüğünün, pi-

yasa koşullarının onlar için emek sömürüsünün yaşandığı yerler olduğu söylenebilir. 

Şöyle ki, meslek liseleri Türkiye’de “ara insan gücü” yetiştiren bir misyonla eğitim ve 

öğretim veren kurumlardır. Kalkınma planlarında bu görev sürekli olarak hatırlatılmış ve 

bu yönde politikalar benimsenmiştir. İlköğretim ve eğitim kanunu ile bazı kanunlarda 

değişiklik yapılmasına dair kanun, yani 6287sayılı yasa (kamuoyunda yaygın olarak 

4+4+4 olarak bilinen) ile mesleki ortaöğretimin yapısı ve işleyişi sermaye sahiplerine 

avantaj sağlayacak şekilde düzenlenmiş ve değiştirilmiştir. Sonuçta bu uygulamaların 

çocuk emeğinin sömürülmesinin ve çocuk işçiliğinin önünü açtığı iddia edilebilir. 

 

Okulun Toplumsal Cinsiyet Rollerinin/Kimliklerinin Oluşturulmasında, 

Pekiştirilmesinde ve Sürdürülmesindeki Rolü ve Öğrenci Deneyimleri 

Okulun gizli müfredatının ve öğretmen/idareci söylemlerinin toplumsal cinsiyet 

rollerinin oluşturulmasında, pekiştirilmesinde ve sürdürülmesinde çok önemli bir rol 

oynadığı söylenebilir. Bu bağlamda okulda disiplinin sağlanmasının bu konuda çok 

önemli bir yere sahip olduğu görülmüştür. Disiplini sağlamanın yollarından biri kız 

öğrencilerin kılık-kıyafet, saç, makyaj gibi konularda “bir kıza yakışır şekilde” olmasının 

denetlenmesidir. Her sabah öğrencilerin okula girişinde kıyafetleri, saçları, 

makyajlarının kontrol edildiği “uygun” görülmeyenlerin sert bir şekilde uyarıldığı 

gözlemlenmiştir. Ayrıca gün içerisinde de bu uyarılar çeşitli şekillerde devam etmektedir. 
Bu uyarılar özellikle idareciler tarafından törenlerde de tekrar tekrar hatırlatılmaktadır. 

Görüşme yapılan öğrencilerin tamamı okulun genel söylemini haklı görmekte ve kılık 

kıyafetin, makyajın, saçın vb. “bir kıza yakışır” şekilde olması gerektiğini 
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düşünmektedir. Okulda öğretmenlerin ve idarecilerin en çok önem verdiği konular 

arasında öğrenci söylemleri; “Kılık kıyafete çok önem veriyorlar… Bence haklılar.” 

(Ayşe), “Giyim kuşam, makyaj, ojeli falan geldiğinde sıkıntı oluyor. Genellikle giyim 

kuşam, makyaj yapıp yapmama konusunda ‘yapmayın’ diyen çok oluyor hani. Makyaj 

yapmamızı okul kabul etmiyor. Bence haklılar. Bir kız kendine yakışanı yapmalı.” 

(Meral) şeklinde ifade bulmuştur.  

 

Kızların konuşmalarının denetlenmesi toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden 

üretilmesinde ve kimlik inşası sürecinde öne çıkan bir başka bulgudur.  Kızların küfür 
etmemeleri, argo konuşmamaları, bağırarak konuşmamaları gibi konularda okuldaki 

resmi söylem “bir kıza yakışacak şekilde” ifadeleri ile somutlaşmaktadır. Kızların 

konuşmaları daha çok cinselliğin bir dışavurumu olarak görülürken, erkekler 

konuşmalarıyla kızlardan daha “ahlaklı” görülmektedir. Bu görüş okuldaki kız öğrenciler 

arasında da çok yaygındır. Okulda öğretmenler ve idareciler tarafından verilen hâkim 

öğütlerden biri konuşma konusundadır. “Mesela bizim okulda kızların ağzı çok bozuk. 

Çoğu hoca da ‘senin bunu yapmaman lazım sen bir kızsın bu lafı dememen lazım’ 

(diyorlar). Kızın ağzına pis laf yakışmaz. Sonuçta sen bir kızsın hani sen bir kız olduğun 

için daha dikkatli olman lazım, laubali olmaman lazım, daha dikkatli adabını ve 

üslubunu bilmen lazım.” (Tülin) şeklinde ifade bulurken, bir kız öğrencinin davranışları 

sizce nasıl olmalı sorusunun cevabı, konuşmaların nasıl olması gerektiği ile ilgilidir. Bu 
durum öğrenci söylemlerinde; “Erkek gibi davranmamalı, kız gibi davranmalı. ‘Argo 

kelimeler falan’ söylüyorlar. Söylememelidir. Büyüklerle konuşurken ses tonunu 

ayarlayacak.” (Fatma), “Daha ciddi olmalı hiçbiri ciddi bile olamıyorlar. Bu okuldaki 

kızlar kötü konuşuyorlar. Düzgün konuşmalılar.” (Sinem), “Kız dediğin kızlığını bilsin, 

oturaklı olsun. Mesela çok küfür eden kızlardan nefret ederim. Böyle küfrederek şaka 

yaptığını zanneden tiplerden.” (Seda) şeklinde ifade edilmiştir.  

Okulda toplumsal cinsiyet rolleri ve kimlik inşasında çok önemli rol oynayan konulardan 

biri de, kızların davranışlarının kontrol edilmesi ve nasıl davranacaklarının belirlenmesi 

ile ilgilidir. Bu öğütler kız öğrenciler tarafından haklı görülmekte ve onaylanmaktadır. 

Bu konudaki öğütlerin başında “siz kız çocuğusunuz kavga size yakışmıyor” şeklinde 

ifade edilmektedir. Okul içinde idarenin ve öğretmenlerin bu konudaki öğütlerini haklı 

bulan Eda, “Siz bir kız çocuğusunuz kavga size yakışmıyor. İlk olan bu. Sigara içmek, 
kavga etmek işte küfür, öğretmenlere saygısızlık bu öğütlerde haklılar. Yani kavga bir 

kızın yapabileceği bir şey değil sonuçta yakışmıyor.” diyerek kavganın bir kıza 

yakışmadığını belirterek okulun bu konuda doğru bir tutum sergilediğini dile 

getirmektedir. 

Okulda toplumsal cinsiyet rolleri ve kimlik inşasında çok önemli rol oynayan konulardan 

biri de erkeklerle olan ilişkiler, erkeklere nasıl davranmaları gerektiği ve okul dışındaki 

davranışlarla ilgilidir. Şule, “Erkeklere daha toleranslılar. ‘Onlar serseri siz daha 

dikkatli olun. Siz anne olacaksınız’. Kız erkek ayrımı yapmaları saçma geliyor. 

Erkeklerde baba olacak onlarda dikkatli olsun!” diyerek öğretmenlerin kızlarla erkekler 

arasında ayrım yaptığını ve bundan duyduğu rahatsızlığı ifade etmektedir. Okul bu yolla 

kadınların anne olmaları üzerinden nasıl bir kadın olmaları gerektiğine ve erkeklerle 
nasıl ilişkiler içinde olmaları gerektiğine dair roller belirlemektedir. Feyza, “Genelde 

‘Dışarıdaki erkeklerle muhatap olmayın, evinize gidin gelin, sağda solda fazla 

dolanmayın’ (diyorlar.) Burada park var, ‘çıkışta oraya gitmeyin’ (diyorlar). Zaten 
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oradaki güvenlikle de konuşmuşlar okul saati içinde öğrenci almıyorlar oraya.” diyerek 

kızların okul dışındaki yaşantısında da nasıl davranacağına dair roller ve tedbirler 

hakkında ipuçları sunmaktadır. Okula zamanında gelip gitme konusu, kızların okul 

dışındaki yaşantılarının kontrol edilmesinin, denetim altında tutulmasının ve disipline 

edilmesinin yollarından bir olarak görünmektedir. 

Okulda toplumsal cinsiyet rolleri ve kimlik inşasında çok önemli rol oynayan konulardan 

biri de “saygı” kavramı ile ilgilidir. Katılımcıların tamamı bir kızın saygılı olması 

gerektiği ve buna uygun bir şeklide davrandıklarını ifade etmişlerdir. Zehra, “Saygılı 

olmalı, ben okulda dışarıya göre daha saygılıyım, daha hanım hanımcığım, saygılıyım.” 
diyerek saygılı olmanın onlar için ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Saygılı 

olmak kavramının içi bir kızın nasıl davranması gerektiği ile doldurulmakta ve toplumsal 

cinsiyet kimliğinin bir kısmını da bu özellikler oluşturmaktadır. Bu şekilde 

anlamlandırılan bir yaşantı da kızlar için sessiz sakin olmanın, edepli olmanın, ahlaklı 

olmanın, ağırbaşlı olmanın, oturaklı olmanın, hanımefendi olmanın, kibar olmanın bir 

gereği hâline gelmektedir. Bu kavramlarla gerek toplum gerek okul tarafından 

pasifleştirilmeye çalışılan kız öğrenciler sessiz ve güçsüz kalmakta ve bu durum 

özneleşmelerinin önündeki en büyük engellerden biri hâline gelmektedir. Bunun yanı 

sıra okulda, bir kişiye ilişkin genel bir izlenimin veya kişinin dikkat çeken tek bir kişilik 

özelliğinin, ona ilişkin başka değerlendirmelerini etkileme eğilimi ile tanımlanan bir tür 

yargı hatası olan “hale etkisi” (halo effect) olarak adlandırılan kavramla açıklanabilecek 
bir durumda yaşanmaktadır. Saygılı, ağırbaşlı, uysal, sessiz, sakin vb. özellikler gösteren 

kız öğrenciler öğretmenler tarafından sevilmekte ve ders başarılarında bu durum etkili 

olmaktadır. Bu özellikleri göstermeyenler ya da reddedenler terbiyesiz, saygısız, edepsiz, 

arsız vb. adlandırmalarla dışlanmaktadır. Hande’nin, “Öğretmenlerinin sınav yaptıkları 

halde sınavı izlemediklerini ve saygılı, hanımefendi vb. özelliklere göre öğretmenlerinin 

onları değerlendirdiği” yönündeki sözleri ya da Zehra’nın, “Ben kurallara uyan bir 

öğrenciyim ve saygılıyım öğretmenlerim beni çok sever” şeklindeki sözleri okulun bu 

konuda nasıl bir tutum sergilediği konusunu anlamamızı kolaylaştırmaktadır.  

Okulda toplumsal cinsiyet rolleri ve kimlik inşasında çok önemli rol oynayan konulardan 

biri de davranış kalıpları ile ilgilidir. Bu okulda okuyan bir kız öğrenci nasıl olmalı 

sorusuna Seda,“Kız dediğin oturaklı olmalı. Oturaklıyı da bıraktım kızlığını bilsin yani! 

Öyle davranmak isteseydin erkek olurdun!”; Şule’nin, “Kız meslekte okuduğumuz için 
ahlak düzeyi düzgün olmalı, ahlaklı olmalı, davranışlarına dikkat etmeli.”,Eda’nın, 

“Kibar olmalı, kız sonuçta.” sözleri okulun beklentilerinin neler olduğu konusunda 

bulgular sunmakla birlikte bu beklentilerin kız öğrenciler tarafından içselleştirildiği ve 

bu özelliklere uygun davranmaya çalıştıkları görülmektedir. Okulda öğretmenlerin önem 

verdiği konular da bu özelliklere paralellik göstermektedir. Şule,“Okulda öğretmenlerim 

‘hanım hanım davran, kibar davran’ diyorlar. Bence doğru.”;Semra,“Okulda davranış 

olarak ‘kız olun biraz, edepli olun’diyorlar.” diyerek okulun bu konudaki tavrını açığa 

çıkarmaktadır. Kibar olma kız öğrencilerin fiziksel özellikleri ile de 

ilişkilendirilmektedir. Müdür tarafından kız öğrencilerin zayıf, kibar ve narin olmaları 

istenmektedir. Kibar olmanın bir gereği de zayıf olmakla ilişkilendirilmektedir.  

Bizim kızlar hep yiyorlar kantinden. İki tane simit, bir tane ayran alıyorlar ve 
bu çok kilo yapıyor. Müdür o konuda konuşuyor ‘kibar olun, tatlı olun, şişman 

olmayın vermeniz çok zor olur’ hani bu konularda konuşuyor. Müdürün tek derdi 

zaten şey, ‘kilo alıyorlar filan’ diye çünkü istiyor ki o da bizim iyiliğimiz için 

düşünüyor zayıf olalım, kibar olalım diye. (Hande) 
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Okulda kız öğrencilerin nasıl davranmaları gerektiği ile ilgili diğer bir konu da oturuşları 

ile ilgilidir. Okul alanı içerisinde -sınıf, kantin vb.- kızlar öğretmenleri tarafından el göz 

hareketleriyle ya da “düzgün oturun”, “oturuşunuza dikkat edin” şeklinde sözlerle 

uyarılmaktadır. Bu durum ile ilgili öğretmenlerinin beklentilerini Ayşe,“Eğilip 

kalkmamız, eteğimizin boyuna dikkat etmemiz konusunda öğütlerde bulunuyorlar. Kızsan 

her zaman dikkat etmen gerekiyor. Sınıfta niye öyle oturuyorsun. Mesela etekleyiz, sınıfta 

hep kız var dikkat etmiyoruz çünkü etrafın kız rahat davranıyorsun, evinde gibisin erkek 

olmadığı için. Birden öğretmen giriyor ‘ne kadar kız olursa olsun dikkat etmen 

gerektiğini’ söylüyor. Çünkü artık bir süre sonra alışıyorsun ve hep o şekilde 
oturuyorsun, o şekilde davranıyorsun herkesin yanında.” şeklinde ifade etmektedir. 

Okulda kız öğrencilerin nasıl davranmaları gerektiği ile ilgili diğer bir konu da şakalaşma 

ve el kol hareketleridir. Görüşülen öğrencilerden Ayşe, Fatma, Şule ve Hande, 

öğretmenlerinin “Saçma sapan hareketler yapmayın, el kol şakaları yapmayın. Bunlar 

bir kıza yakışmaz.” şeklinde öğütlerde bulunduklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca öğrenciler 

bu öğütlerin doğru ve mantıklı olduğunu ve öğretmenlerini haklı bulduklarını, bir kızın 

ağır olması gerektiğini, yerini seviyesini bilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu ve buna 

benzer resmi söylemlerle, gizli müfredatla kız öğrencilerin davranışları 

denetlenmektedir.  

Okul idaresi ve öğretmenler kendileri tarafından oluşturdukları ve öğrencilere 

dayattıkları okul kurallarına ve “bir kıza yakışmadığı” gerekçesiyle “uygun” 
görmedikleri davranışların yapılmaması yönündeki uyarılara kız öğrencilerin itirazsız 

uymasını beklemektedirler. İtiraz edenler ya da özellikle bazı kurallara uymayanlar-

kavga, kılık kıyafet, saç, makyaj, küfür, sigara vb.- disipline gönderilmekte ve çeşitli 

cezalar alabilmektedir. Bazen de ceza alınmasa bile sözlü uyarılarla ya da hareketlerle 

nasıl biri olacakları hatırlatılmaktadır. Bu durumu Seda şu şekilde ifade etmektedir: 

“Bağıra bağıra konuşmayın, kız olun, biraz edepli olun’ diyorlar. Bir tane kız yırtık 

pantolonla gelmişti disipline göndermişlerdi onu. Şurada bir kızı çekmişler bu sabah 

aşırı derecede makyajlıydı far falan sürmüştü. Koridorlarda bağıra bağıra birbirlerine 

küfür ediyorlar hocalar uyarıyor sürekli siz kızsınız falan diyorlar.” Bu bağlamda 

toplumsal cinsiyet rolleri okulun kuralları içine yerleşmiş ve bu rollere uygun 

davrananlar ya da benimseyenler açısından sorun olmazken itiraz edenler çeşitli 

adlandırmalarla ayıplanmakta, uyarılmakta, cezalandırılmakta ya da yaftalanmaktadır. 
Görüşme yapılan öğrencilerin tamamı bu durumu haklı görmekte ve onaylamaktadırlar. 

Okulda toplumsal cinsiyet rolleri ve kimlik inşasında çok önemli rol oynayan konulardan 

biri de okulda yürütülen işlerde kız öğrencilere “geleneksel rollere uygun” görevler 

verilmesidir. Okuldaki işlerin yürütülmesinde kızların ve erkeklerin emeğinden farklı 

yollarla yararlanılmaktadır. Temizlik vb. işlerde daha çok kız öğrencilerin fiziksel güç 

gerektiren taşıma vb. işlerde ise erkek öğrencilerin emeğinden yararlanılmaktadır. Bu 

bağlamda okulun evdeki cinsiyetçi iş bölümünün yeniden üretimine katkı sağladığı 

söylenebilir. Bu bağlamda katılımcıların kültürel sermayelerinin de toplumsal cinsiyet 

rollerine uygun bir şekilde geleneksel kadınlık rollerine yönelik oluşturulduğu 

söylenebilir. Atölye temizliği, nöbetçiyken çay götürüp getirme, servis, yemek yapma, 

bulaşık yıkama, panoların düzenlenmesi vb. işlerin yürütülmesinde kız öğrenciler 
yardımcı olmaktadırlar. Bu durumdan rahatsızlığını Eda yaşadığı bir olaydan yola 

çıkarak şu şekilde ifade etmektedir: “Atölyede bulaşık yıkanıyor, hocaların bulaşığı. Ben 

sonuçta öğrenciyim, kim yıkarsa yıkasın! Ama ben yıkamam. Geçen gün bana şey dediler. 

Hocanın bir tanesi çağırdı, ‘Atölyeye bir girsene’ dedi. Onların kullandığı atölyeye...Ne 
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oldu hocam? dedim. ‘Bi gider misin?’ dedi. Gülerek! ‘Bulaşık’ dedi. Ben buraya 

temizlikçi ya da hademe olarak gelmedim. Ben buraya öğrenci olarak geldim, dedim. O 

yüzden, öğrenci olarak geldiğim için ben yıkayamam kusura bakmayın hocam, dedim 

tekrar. Arkamı döndüm içeri gittim. Hani buna tavır aldım sanmışlar. Bu ailemin 

kulağına kadar gitti.” Eda’nın deneyimlerinden de anlaşılacağı üzere bu tarz işleri yapıp 

yapmamak şikâyet konusu dâhi olabilmektedir.  

Okuldaki baskın eril kültürün kızların ve erkeklerin nasıl davranmaları gerektiği ile ilgili 

ortak bir görüş sağladığı ve okuldaki cinsiyetçi uygulamaların kızların ikincil bir cinsiyet 

olarak görülmesine yol açtığı söylenebilir. Bu bağlamda toplumsal cinsiyet rolleri, 
okulda açık ya da gizli bir şekilde işleyerek toplumsal cinsiyet rollerinden dolayı eşitsiz-

liğe ya da ayrımcılığa uğrayan kız öğrencilerin bu durumu cinsiyetlerinden dolayı “ek-

siklik ya da bireysel yetersizlik” olarak görmelerini sağladığı söylenebilir. Kız öğrenciler 

okulda baskın olan eril kültür tarafından toplumsal cinsiyet rollerine uygun bir şekilde 

yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Ancak baskın kültürün hiçbir zaman ast kültür grupları 

üzerinde tam kontrol kurmayı başaramadığını düşünürsek okulda bu anlamda baskın eril 

kültüre karşı bir mücadele ve direniş olduğunu da söyleyebiliriz. 

 

Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Üretilmesi ve Sürdürülmesi Bağlamında Gündelik 

Yaşam ile Okul Yaşantıları Arasındaki İlişkilerin Yorumlanması  

Öğrencilerin gündelik yaşantıları içerisinde okul yaşantılarının oldukça önemli bir yere 
sahip olduğu söylenebilir. Okulda öne çıkarılan saygı, temizlik, hanımefendi olma, ağır-

başlı olma, kılık kıyafet, edepli olma gibi davranışların öğrencilerin okul dışındaki ya-

şantılarında da devam ettiği ve aile yaşantılarında da bu özelliklere uygun bireyler olarak 

yetiştirilmeye çalıştıkları söylenebilir. Okulda öğrencilerin bölümlerine göre eğitimini 

aldıkları geleneksel cinsiyet rolleri arasında sayabileceğimiz yemek yapımı, temizlik, di-

kiş vb. gibi işleri gündelik yaşantılarında da kullandıkları söylenebilir. Öğrencilerden 

Şule, Hande ve Eda okulda öğrendiklerinin okul dışındaki yaşamlarına sağlayacağı katkı 

hakkındaki görüşlerini şu şekilde özetlemektedir: “Evde yemek ve tatlı yapımında so-

rumluluk sahibi olmamı sağladı. Bölümüm bana, evlendiğimde yemek yapmak için -evde 

öğrenemediysem tabii- burada öğrenip, eşimin evinde yapma konusunda katkı sağlaya-

cağını düşünüyorum.”(Şule),“Şurada şunu yapın, burada bunu yapın gibisinden ders 

dışı başka şeyler söyledikleri zaman dışarıda da işimize yarayabiliyor bunlar. Bu tür 
şeyler. Saygı mesela en basitinden… Ayrıca dikiş, nakış gibi evlendiğim zaman, bir kadın 

olduğum için işime yarayacak şeyler öğreniyorum.” (Hande), “Dikiş dikmeyi hiç bilmi-

yordum mesela ben. Annem derdi “dik şunu, dik şunu!” Ben dikemiyordum. Ama bu bö-

lüme gelince öğrendiğim şeylerle kendim yapabiliyorum. Evdeki dikiş işlerini bana yap-

tırıyorlar. Erkeğe yakışacak hâli yok! Bence kızda daha normal oluyor.” (Eda)  

Bir kızın “erkeklerle olan ilişkileri, ahlaklı, edepli, ağırbaşlı, saygılı olması gerektiği, 

sessiz, konuşmasına ve ses tonuna dikkat etmesi gerektiği, kılık kıyafetinin nasıl olması 

gerektiği” gibi konularda okul tarafından oluşturulan cinsiyet kimliğinin ailenin 

oluşturduğu cinsiyet kimliği ile paralellik gösterdiği söylenebilir. Katılımcıların 

ailelerinin verdiği öğütlerden bazıları katılımcılar tarafından, “Güzel davranışlar edin. 

Kavga etme, düzgün biri ol. Kız olarak efendi ol, uyumlu ol.” (Ayşe), “Saygılı olacaksın, 
kız gibi davranacaksın. Sigaraymış, içkiymiş bunlardan uzak duracaksın. Sokakta bağıra 

bağıra konuşmamalı, kılık kıyafetine dikkat etmelisin.”(Fatma), “Nazik, kibar, kız gibi 

narin bir kişi olmamı isterler. Çevremdekilerle diyalogum olsun, kıyafetlerim olsun 
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edepli olmamı isterler.”(Meral), “Düzgün, saygılı, kimseyle kavga etmememi, tertipli 

olmamı, edepli davranmamı isterler. Kız gibi davranma yani. Erkeklerle saçma sapan 

hareketlerde bulunmamamız gerekir.” (Zehra), “Kötü konuşmama, iyi alışkanlıklar, 

saygı, bir kıza yakışır bir şekilde olmalı.” (Nur), “Toplum benim davranışlarımla iyi bir 

kız olmamı istiyor. Ailem benim kibar, hanım olmamı istiyor.” (Seda) şeklinde ifade 

edilmektedir. Öğrencilerin bu öğütleri içselleştirdikleri ve bu şekilde davranmaya 

çalıştıkları görülmektedir. Bu duruma öğrencilerden Sude’nin düşünceleri dikkat çekici 

örnekler arasında sayılabilir. 

Aşk meşk gelip geçici şeyler onlara bakma, akıllı ol. Akıllı ol derken, erkeklere 
bakma o tarz şeyler sevgili durumu, saygılı ol dışarıda pek fazla gezme dışarıda 

gezerken yüksek sesle konuşma, bağırma. Kız gibi davran, ağır ol diyorlar. Bir 

kız ağır olmalı, her pişt pişt diyene bakmamalı, mesafeli olmalı, ciddi olmalı. 

Kız ile erkek aynı değildir. Kızın daha farklı davranması gerekir. (Sude) 

Diğer taraftan toplumun ve ailenin de beklentilerinden bir kısmı da kızların kıyafetlerinin 

nasıl olması gerektiği ile ilgilidir. Bu durum öğrenci söylemlerinde “Kıyafetlerimi çok 

açık giymeme kızarlar.” (Hande), “Bir kız gibi davran. Kılık kıyafetine dikkat et, derler.” 

(Fatma) şeklinde ifade edilmiştir. Bu durumda da okulda öğrencilere verilen öğütler, 

ailenin ve toplumun beklentileri ve kız öğrencilerin görüşleri arasında bir paralellik 

görülmektedir.  

Toplumun ve ailenin beklentilerinden bir kısmı da kızların konuşmalarının nasıl olması 
gerektiği ile ilgilidir; bu durum öğrenci söylemlerinde, “İlk başta ailem, öğretmenlerime 

çok saygılı olmamı istiyor. Kötü söz falan hiç istemiyorlar. Bunları elimden geldiği 

kadarıyla yapmaya çalışıyorum.” (Zahide), “Konuşma tarzı, gayet saygı çerçevesi 

içinde (olacak). Ağzımdan çıkan bütün kelimelere dikkat etmemi ister ailem.” (Azra), 

“Kız gibi davranacaksın. Bir kız sokakta bağıra bağıra konuşmamalı, küfür etmemeli.” 

(Rukiye), “İlk başta tabiî ki saygı, sevgi, diksiyon… Bir insanla konuşurken ses tonunu 

kontrol etme.” (Şeyda) şeklinde ifade edilmiştir. Bu durumda, okulda öğrencilere verilen 

öğütler, ailenin ve toplumun beklentileri ve kız öğrencilerin görüşleri arasında bir 

paralellik görülmektedir.  

Ailenin beklentilerinden bir kısmı da kızların ev işlerinin yapılmasında anneye 

“yardımcı” olmaları yönündedir. Öğrenciler ailelerinin evdeki iş bölümünde onlardan 

beklentilerini şu şekilde ifade etmektedirler: “Anneme yardım etmem beklenir.” (Ayşe), 
“Yatağını topla, odanı topla, mutfağı toparla, bulaşıkları makineye diz. Evde bunları 

yaparım.” (Sude), “Annem, ona yardım etmemi çok istiyor. Ben, derslerim falan oluyor 

bazen de canım istemiyor yapmak. Anneme yardım etmek istemiyorum. Buna çok aşırı 

derecede kızıyor. Hani şiddet falan değil de, kızıyor yani.” (Zahide)şeklinde ifade 

etmişlerdir. Ayrıca katılımcıların tamamının evinde geleneksel bir iş bölümünün varlığı 

dikkat çekmektedir. Anne genellikle temizlik, bulaşık, yemek vb. işleri yaparken baba 

dışarıda çalışmakta, evde ise daha çok tamirat işlerini yapmaktadır. Evde yaşayan diğer 

erkekler -ağabey, erkek kardeş- babaya yardım ederken kızlar –abla, kız kardeş- anneye 

yardımcı olmaktadır. Bu duruma katılımcılardan Ayşe, “Bütün işleri ben yapıyorum. 

Yemek bulaşık vs. ağabeyime söylemezler bana söylerler. İş bölümü yok.”; Meral, 

“Ağabeyim bile aşçı olmasına rağmen anneme yardım etmez. Çok yardım edeceklerini 
(baba ve ağabey), iş bölümü yapacaklarını sanmıyorum. Annem yemek, temizlik... Biz 

yardım ederiz ablamla. Babam, tamirat daha çok... Erkek işi, elektrik falan filan.”; Azra, 

“Genellikle evdeki işleri annem yapar, ben yardım ederim. Babam kesilecek odun varsa 
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onları yapar, bahçeyi düzenler, elektrikle ilgili sorun olursa onları yapar.”; Semra, 

“Evin geçimini babam sağlar. Annem evi temizler, yemeğimizi yapar. Ben anneme yardım 

ederim. Erkek kardeşim hazırcı, hiçbir şey yapmaz.” şeklinde ifade etmiştir. Bu 

bağlamda katılımcılar kız çocuk olarak erkek kardeşinden daha fazla ev işlerinde aktif 

rol almakta, anneler eş olarak ailede eşine nazaran ikincil bir konumda yer almakta ve 

kadın olarak ev işlerinde daha özverili davranması beklenmektedir. Fatma’nın evdeki bu 

iş bölümüyle ilgili olarak, “Annem çalıştığı için yemekleri yapıyor, dolaba koyuyor. Ben 

pişiriyorum. O konuda yardım ediyor. Annem de sabahları çalışıyor. Ondan önce ben 

gidersem evi ben topluyorum, o giderse o topluyor. Pazartesi-salı annemin pazarı 
olmadığı için ev işlerini o yapıyor” ifadesinden de anlaşılacağı gibi kadının çalıştığı 

durumlarda bile mesleğinin yanı sıra ev işleri ve çocuk yetiştirme sorumluluklarını da 

sürdürmesi istenmektedir.  

Gündelik yaşamda katılımcıların maruz kaldığı cinsiyet ayırımcılığının kapsamına; 

özgür davranma kısıtlılığı, giyim, konuşma ve davranışlarına özen gösterme zorunluluğu 

ile kendini ifade etmedeki sınırlamalar girmektedir. Ortaya çıkan bulgulara bakıldığında 

toplumsal cinsiyet kimliğinin oluşumunun ailede başladığı, toplumda denetlendiği ve 

okulda başka boyutlar da eklenerek devam ettirildiğini söylemek mümkündür.  

 

Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Düşünceler ve Geleceğe İlişkin Beklentiler 

Kız öğrencilerin yaşantılarının içerisinde toplumsal cinsiyet rollerinin oldukça önemli 
bir yerinin olduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle kız öğrencilerin toplumsal cin-

siyet rolleri ile ilgili düşünceleri, toplumsal cinsiyet rollerinin yaşantılarına olan etkisini 

anlamlandırmak ve kimlik oluşumunda toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl bir etkide bu-

lunduğuna ilişkin önemli bir noktada yer almaktadır.  

Kadının aile içi iş bölümündeki rolü ile ilgili öğrenci görüşlerinin kendi aile yaşamları 

içerisindeki annenin rolleriyle örtüşen yönde ortaya çıktığı söylenebilir. Öğrenciler aile 

içindeki işbölümünde kadının rolünü çocuk bakımı, temizlik, bulaşık, yemek gibi işleri 

yapması gereken, erkeğin rolünü ise eve para getirmesi gereken, evde tamirat vb. işleri 

yapması uygun olan kişiler olarak tanımlamışlar ve evdeki iş bölümünün buna uygun 

olarak yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. Öğrenciler bu konudaki görüşlerini şu şe-

kilde dile getirmişlerdir: Ayşe, “Çalışmak erkeğe, ev hanımlığı kadınlara uygun.”; Azra, 

“Kadınlara temizlik, yemek yapma, çocuğuyla ilgilenme; erkeklerin evi geçindirmesi, 
çalışması, sobalı evde yaşıyorsa odununu kırma, işte evinde kapı falan kırıldıysa onu 

tamir etme, televizyon bozulduysa onu tamir etme. ”Meral ise “Badana boya tarzı işleri 

kadınların yapması[na] pek taraftar değilim. Erkeklere de mesela ev temizliği yapmasını 

yakıştıramıyorum. Onu da erkeklere yakıştıramıyorum. Erkeğin cam silmesini falan ya-

kıştıramıyorum ona, yapmamalı bence o şekilde düşünüyorum. Bilmiyorum nedenini 

ama erkek yani kadın gibi olmasını istemem.” diyerek kadınların ve erkeklerin emeğin-

den yararlanırken erkeğin fiziksel güç gerektiren işleri yapmasının uygun olduğunu, ev 

ile ilgili temizlik gibi işleri yapmasının uygun olmadığını belirterek kadın ve erkeğe ait 

rolleri kesin sınırlarla ayırdığı görülmektedir.  

Katılımcıların, kadınlara ve erkeklere ait rolleri kesin çizgilerle ayırmasında sosyal öğ-

renmelerinin ve deneyimlerinin etkili olduğu söylenebilir. Bu konuda öğrenci görüşleri 
şu şekilde ifade edilmiştir: “İnşaatçılık falan erkeklere daha uygun. Ama böyle hafif işler 

kadınlara daha uygun. Çocuğa erkek bakamaz ama kadın bakar. İnşaatta da kadın tuğla 
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taşıyamaz ama erkek taşır çünkü erkekler daha kuvvetlidir, daha sinirlidir. Kadınlar 

daha yumuşaktır. Bir çocuğa bir erkeğin bakması var, bir de kadının bakması var. Erkek 

tutup döver neredeyse ama kadın bakar yani.” (Feyza),“Kadınlara; temizlik, yemek 

yapma, erkeklere; işe gitme, çalışma yani erkeklerin pek ev işlerine elleri yatkın olma-

yabiliyor ama olanlar da var. Kadınlarda, erkek işleri güç gerektirebilir, zor olabilir 

ondan dolayı.” (Azra)Bu yorumlarla öğrenciler kişilerin “duygusal” ve fiziksel özellik-

leri ile yapacakları iş arasında bağlantı kurmaktadır. Kadınların daha yumuşak erkeklerin 

daha sinirli olduğuna dair üretilmiş bir görüş olduğu göz önüne alındığında toplumsal 

cinsiyet rollerinin kişilerin duygusal özelliklerini de etkilediklerini söylemek mümkün-
dür. Bu bağlamda erkek egemen görüşün kendi değerlerini, normlarını ve hedeflerini 

erkek hegemonyası yoluyla kadınlara benimsetmede başarılı olduğu söylenebilir. Çünkü 

“erkek egemen görüşün başarılı olabilmesi için kadınların erkeklerden daha zayıf olduk-

ları konusunda ikna edilmeleri gerekir. Kadınlar kendilerini değersiz saydıkları ölçüde 

erkeklerin üstünlüğünü de tanımak durumunda kalırlar” (Freire, 2008, s. 129-130). Bu-

rada da kız öğrenciler kendilerini erkeklerden daha zayıf gördükleri için erkeklerin do-

laylı olarak da olsa üstünlüğünü tanıdıkları söylenebilir. 

Eğitim yaşantısıyla gelecek beklentilerinin toplumsal cinsiyet rollerinden nasıl etkilen-

diğine dair bulgular incelendiğinde ise öğrencilerin bir kısmı evlendikleri zaman çocuk 

bakımı, yemek yapımı, dikiş dikme gibi okulda öğrendikleri bilgilerin işlerine yarayaca-

ğını ve bu konularda öğrenmek istediklerini ifade etmişlerdir. Bu öğrenciler düşüncele-
rini, “Hocaların dediği gibi çocuğum olunca, ona iyi bir eğitim verebilirim.” (Ayşe), 

“Yaşantımda kızlara yakışan bir bölüm giyim bölümü. Avantaj bence. Kendin dikebili-

yorsun, öğrenmezken kendin yapabiliyorsun.” (Dilara), “Evlendiğim zaman kadın oldu-

ğum için işime yarayacak şeyler öğreniyorum. Mesela dikiş-nakış…” (Meral), “Bölü-

mümden dolayı çocuklara nasıl davranmamız gerekiyor, onlara neler yedirmemiz gere-

kiyor, çocuğun büyümesi gelişmesi için neler gerekiyor yani çocuk bakımı ile ilgili şeyler 

konusunda katkı sağlayacak.” (Fatma), “İleride evlenip anne olursam çocuğuma daha 

iyi bakıp, daha iyi bir eğitim vereceğimi düşünüyorum.” (Azra) şeklinde dile getirmiş-

lerdir. Öğrenciler bu ifadeleri ile gelecek beklentilerini ailedeki cinsiyete dayalı iş bölü-

münün gereğini eğitim yaşantıları yoluyla yerine getirebilecekleri bir temel üzerine ko-

numlandırdıkları söylenebilir. Bu bağlamda öğrenci söylemlerinde gelecek beklentisi, 

eğitim yaşantılarının cinsiyete dayalı iş bölümünün öğrenilmesinde olumlu yönde bir 
katkı sağlayan, okulun öğrencilerin gelecekteki öğrenme ihtiyaçlarını karşılama konu-

sunda anlamlı bir yer olarak tanımlandığı ve bölümlerinde öğrendikleri bilgilerin gelecek 

beklentileri ile uyuşan bir noktada yer aldığı söylenebilir. 

Katılımcıların bir kısmı gelecekte iş bulma konusunda ve çalışma hayatlarında öğrendik-

leri bilgilerin olumlu bir etkisi olacağına inanmaktadırlar. Bu durum öğrenci söylemle-

rinde şu şekilde ifade edilmiştir: “Meslek lisesinin tek amacı, bir insanın lisede mesleki 

yönden eğitim. Liseden mezun olunca iş bulmak… Onun dışında çok büyük bir katkısı 

olmayacak bu okulun bana.” (Sude), “Üniversite okumasam bile bu bölümle ilgili iş sa-

hibi olabileceğimi, para kazanabileceğimi düşünüyorum.” (Feyza), “Okuduğum bölü-

mün dışarıda katkısı olabilir bana. İş bulma yönünden, hayatımı kurtarma yönünden. 

Belirli bir miktar para, o yönden katkısı olabilir.” (Fatma). 

Öğrenciler liseden sonra eğitim yaşantılarına devam etmek istediklerini ifade etmişlerdir. 

Öğrencilerin seçmek istedikleri bölümler öğretmenlik, çocuk gelişimi, okul öncesi öğ-

retmenliği, muhasebe, diyetisyenlik, giyim, yiyecek içecek gibi geleneksel kadınlık rol-
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leri arasında yer alabilecek mesleklere hazırlayan bölümlerdir; dolayısıyla kız öğrenci-

lerin yükseköğrenimdeki seçimlerinin toplumsal cinsiyet rollerinden etkilendiğini söyle-

yebiliriz. Bu bağlamda, kız öğrencilerin yükseköğrenimdeki tercihlerinde “kadın mes-

lekleri” olarak nitelendirilen öğretmenlik gibi meslekler ön plana çıkmakta iken; bilgi 

teknolojisi, elektronik mühendisliği gibi teknik bölümler ise öğrenciler tarafından tercih 

edilmemektedir.  Bu bölümleri seçme nedenleri arasında mesleğin önünün açık olması 

ve garantili iş olması gibi nedenlerin de etkili olduğu katılımcıların söylemlerinden an-

laşılmaktadır. Öğrencilerin ifadelerinden de anlaşılacağı üzere bölümleri ile ilgili iş 

bulma beklentisi içinde oldukları söylenebilir. Kız meslek lisesinde verilen eğitimin, kız-
ların toplumsal cinsiyet rollerine göre eğitilmeleri yönünde olduğu ve meslek liselerinde 

uygulanan programların toplumsal cinsiyet rollerine dayalı programlar olması öne çıka-

rıldığında kız öğrencilerin gelecek beklentilerinin bölümleri üzerinden iş bulma yönünde 

olması toplumsal cinsiyet rollerinin ikinci kez yeniden üretimine neden olabileceği 

çünkü okulun bu anlamda kız öğrencilerin gelecekte çalışma yaşamlarını da geleneksel 

kadınlık rollerine uygun meslekler seçme yönünde etkilediği düşünülebilir.  

Katılımcıların kadınların çalışma yaşamındaki yerleri hakkındaki düşüncelerinin top-

lumsal cinsiyet rollerinden nasıl etkilendiğine dair bulgular geleneksel kadınlık rollerine 

uygun mesleklerin kadınlar için uygun olduğunun öğrenciler tarafından benimsendiğini 

göstermektedir. Dilara’nın, “İlkokul öğretmenliği, anasınıfı öğretmenliği kadına daha 

uygun bence. Daha yumuşak davranıyor. Kadının yapabileceği her iş ona uygundur. 
Kreş öğretmenliği, çocuk bakıcılığı, çocuk gelişimi… Kadın çocuklarla daha iyi anlaşır. 

Garsonluğa kadının eli daha yatkındır. Bir kadın tutup da inşaat mühendisi olamaz.” 

şeklindeki ifadesinden de anlaşıldığı gibi kadının yapabileceği meslekler, kadının top-

lumsal cinsiyet rollerine göre belirlenmiş fiziksel ve duygusal özellikleri ile bütünleşti-

rilmekte ayrıca cinsiyete dayalı iş bölümünde kadının toplumsal cinsiyet rolleri ile uyu-

şan özellikleri içermektedir. Hande’nin ise, “Öğretmenlik çok iyi bence bir bayana göre. 

Eş durumun olduğunda evde olan işlerin, çocuğun, eşin olsun daha çok zaman ayırabi-

lirsin. Daha çok zamanın boş kalıyor. Yarım gün olduğunda işi erken biteceğinden daha 

iyi ve iş konusunda eve gittiğinde yemek yapar, eşine bakar, evinin işini yapar, çocuğuna 

bakar, çocuğunun okulu ile ilgilenir.” şeklindeki ifadesinde, bir mesleğin aynı zamanda 

aile içerisinde geleneksel cinsiyet rollerine dayalı iş bölümünün gereğini yerine getirme-

sinin gerekliliğini destekleyecek şekilde olmasının önemi vurgulamaktadır. Bunun yanı 
sıra kız öğrencilerin kadın ve erkek meslekleri arasında kesin ayrımlar yaptıklarını da 

söyleyebiliriz. Öğrenciler tarafından erkeklere uygun olan meslekler daha çok teknik ko-

nuların yoğunlukta olduğu, geliri iyi olan ve kuvvet gerektiren işlerden oluşmaktadır. 

Erkeklerin geleneksel cinsiyete dayalı iş bölümünde de evde bu tarz işleri yaptıkları göz 

önünde bulundurulduğunda cinsiyete dayalı iş bölümünün kız öğrencilerin bakış açılarını 

etkileyen etkenler arasında olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum öğrenci söylemlerinde şu 

şekilde ifade edilmiştir: 

Kadınlara yiyecek içecek çünkü kadınlar çoğu zamanını mutfakta geçirdiği için 

daha iyiler bu konuda. Çocuk gelişimi çocuklarla daha iyi anlaşır kadınlar. Er-

kekler, polis mesela polis olabilirler çünkü cesur olabiliyorlar. Kadınlara göre 

daha kuvvetliler. Erkeklere aşçılık yakışmıyor, yemek yapmak kadın işi. (Hande) 

Erkek olsam müdür olmak isterdim, belediye başkanı çünkü erkeklerin geliri 

düzgün olmalı evde karısı çocukları bekliyor. Her kadının, her annenin çalış-

ması gerekmez. Kadınlar için olan meslekler akşam 08.00’e kadar sürme-

meli,05.00’e kadar sürsün. Evinde yemeğini hazırlasın, evini toplasın. (Zahide) 
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Kadınların çalışma yaşamındaki yeri ile ilgili öğrenci görüşleri ise kadının zorunlu ol-

madıkça çalışmaması gerektiği, evde çocuk bakımı, ev işlerini yapmasının daha uygun 

olacağı yönündedir. Öğrencilerden Meral’in, “Maddi durumuna bağlı, ailevi durumuna 

bağlı… Çoluk çocuk falan eşi varsa çalışmasın.” şeklindeki görüşleri öğrencilerin bu 

konudaki görüşlerini özetlediğini söyleyebiliriz. 

 

Okuldaki Direniş ve Toplumsal Cinsiyet 

Okuldaki mevcut otoritenin resmi söylemler ve yönetmelikler gibi yasal belgelerle sağ-

lanmaya çalışılmasının yanı sıra öğretmen ve idarecilerin tavırları ve söylemleri ile de 
sağlanmaya çalışıldığını söyleyebiliriz. Okulda öğrenciler oturuşlarıyla, kıyafetleriyle, 

konuşmalarıyla, hâl ve hareketleriyle, davranışlarıyla öğretmenler tarafından sabah gi-

rişten başlamak üzere gün içerisinde sürekli denetlenmektedirler. Öğretmenlerin öğren-

ciler hakkındaki kanaatleri bu özelliklere göre şekillenmekte “uyumlu”, “saygılı” olanlar 

olumlu değerlendirilmektedir. Bu tarz bir adlandırma ile nitelendirilme öğrenciler ara-

sında ayrım yapılmasına, onlara karşı önyargı beslenmesine yol açabilmektedir.  “Uyum-

suz” ve “saygısız” olarak adlandırılan öğrenciler, öğretmen ve idarecilerin sert tavırlarına 

maruz kalmakta ya da disiplin cezaları ile cezalandırılmaktadır. Katılımcılardan bazıları 

bu durumu şu şekilde ifade etmektedir: “Bir kız arkadaşım argo kelime kullandığı için 

ve derse de geç geldiği için (disipline gitmişti)… Maalesef bunu bütün hocalar yapıyor 

disipline gönderiyorlar.” (Sinem), “Kıyafetten dolayı disipline gittim. Kavga edince di-
sipline gidip ceza alan çok oluyor. Pis bir laf söyleyince…” (Şule), “Kıyafetten dolayı 

uyardılar. Okulda öğretmenle çok dikleşince mesela saçı açık bağla diyor bağlamayınca 

disipline kadar gidilebiliyor, kurallara uymayınca disipline kadar gidiliyor.” (Feyza). 

Bu tarz bir işleyiş “bir kıza yakışır bir şekilde” söylemleri ile kız öğrencilere dayatıl-

makta ve bu işleyişe uymaları istenmektedir. Bu işleyişe okulda bazı öğrenciler kılık 

kıyafetlerin de kendi istedikleri gibi giyinerek, makyaj yaparak, küfür ederek, özellikle 

okul tuvaletinin çeşitli yerlerine küfürlü yazılar yazarak ve resimler yaparak, okula geliş 

gidiş saatlerine uymayarak ya da okuldan kaçarak, dersin işlenişini bozarak, dersi dinle-

meyerek, öğretmenlerinin istedikleri şeyleri yapmayarak, tuvaletlerde sigara içerek vb. 

yollarla tepki göstermektedirler. Bu durumu Halime şu şekilde açıklamaktadır: “Bu 

okulda çok yanlış var. Mesela müdür yardımcıları veya müdür veya öğretmenler öğren-

cilere gerektiği gibi davranmıyorlar. Her dakika seni bir sorun olduğu için azarlamak 
yerine azarlamak için azarlıyorlar. Öyle bir huyları var. Ben bu okulda öğretmenlerin 

ayrımcılık yaptıklarını da düşünüyorum. Ben derse katılmayacağım, takmayacağım di-

yorum. Ne halleri varsa görsünler!” Bazı öğrenciler ise onaylamadıkları bu durumların 

farkında olmakla birlikte tepki göstermemektedir. Bu durum öğrenci söylemlerinde şöyle 

ifade edilmiştir: “Bizim atölyemizi hiç temizleyen yok. Biz yapıyoruz temizliğini. Bu oku-

lun hizmetlisi var, gelip yapması gerekiyor. Bundan şikâyetçiyim. Biz buraya okumaya 

geliyoruz. Ama temizleyen hep biz oluyoruz. Hoca deyince pek laf edemiyoruz. Hâliyle 

temizliyoruz.”(Aleyna)Aleyna’nın ifadelerinden, bazı öğrencilerin öğretmenleriyle ya da 

idare ile karşı karşıya gelmeyi göze alamadıkları söylenebilir. Katılımcıların daha önceki 

ifadelerden yola çıkarak okuldaki otorite işleyişinin bazı öğrenciler tarafından içselleşti-

rildiği ve kurallara uymayanların da benzer şekilde düşünen öğrenciler tarafından dışlan-
dığı, bazı öğrencilerin ise çeşitli yollarla bazı kurallara tepki gösterdikleri söylenebilir. 

Bu bağlamda okulun hem yeniden üretimin hem de direnişin içsel olarak yaşandığı, di-

yalektik bir çatışma alanı olduğu söylenebilir.  
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Ataerkil toplumsal düzende kadının ikincil bir konumda görülmesine ve çeşitli alanlarda 

hak kaybı yaşamasına neden olan, cinsiyet ayrımcılığına dayalı erkek egemen düzendeki 

birçok cinsiyetçi uygulama toplumsal cinsiyet rolleri yoluyla maskelenmektedir. Top-

lumsal cinsiyet rollerinin yeniden üretildiği ve kimlik inşasının oluşturulduğu kurumlar 

arasında yer alan eğitim kurumları aileden sonra öne çıkan önemli kurumlardandır. Eği-

tim sürecinde toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden üretilme sürecini ve yollarını açığa 

çıkarmak ve bunları ortadan kaldırmaya dönük politikalar oluşturmak daha eşitlikçi bir 

toplumsal düzene katkı sağlamak açısından önemli bir yere sahip olduğu düşünülebilir. 
Bu araştırma yoluyla eğitim sürecinde toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl yeniden üretil-

diği ve kimlik inşasının nasıl yapıldığı açığa çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırma sonuç-

ları okulda baskın olan eril kültür tarafından toplumsal cinsiyet rollerine uygun bir şe-

kilde kız öğrencilerin yetiştirilmeye çalışıldığını göstermektedir. Okuldaki erkek egemen 

düzen, müfredat, geleneksel cinsiyet rollerine göre bölümlere ayrıştırılma gibi resmi yol-

larla sağlanmasının yanı sıra gizli müfredat, okuldaki resmi söylemler, öğretmen ve ida-

recilerin öğrencilere tavırları ve söylemleri, öğretmen-öğrenci ve öğrenciler arasındaki 

ilişkiler ile de sağlanmaktadır. Okul tarafından cinselliğin kontrol edilmesi, erkekler ile 

olan ilişkilerin denetlenmesi, konuşmaların denetlenmesi, saç, makyaj, kıyafet gibi be-

dene dönük denetleme ve müdahaleler, davranışların kontrol edilmesi, okuldaki iş bölü-

münün geleneksel cinsiyet rollerine göre dağıtılması, özellikle “bir kıza yakışır şekilde” 
söyleminin sürekli kullanılması okulda toplumsal cinsiyet rollerinin ve kimliğinin oluş-

turulmasında öne çıkan uygulamalar arasında yer almaktadır. Sessiz sakin, edepli, ah-

laklı, ağırbaşlı, oturaklı, hanımefendi ve kibar olmak saygılı olmak ve “bir kıza yakışır 

şekilde söylemi” ile ilişkilendirilmektedir. Bu kavramlarla gerek toplum ve aile gerek 

okul tarafından inşa edilen kimlik, kız öğrencilerini sessiz ve güçsüz kılmakta ve bu du-

rum özneleşmelerinin önündeki en büyük engellerden biri hâline gelmektedir. Bu özel-

likleri göstermeyenler ya da reddedenler terbiyesiz, saygısız, edepsiz, arsız gibi adlan-

dırmalarla dışlanmaktadır. “Saygılı, ağırbaşlı, uysal, sessiz, sakin vb.” özellikler gösteren 

kız öğrenciler öğretmenler tarafından sevilmekte ve ders başarılarında bu durum olumlu 

yönde etkili olmaktadır. Yani toplumsal cinsiyet rollerine uymak ders başarısını bile et-

kileyen bir durum hâline gelmektedir.  

Ailenin sınıfsal konumu ve yaşam şartlarının zorluğu ile kız meslek lisesinde öğrenim 
görmek zorunda kalan kız öğrenciler, eğitim yaşantıları boyunca da onların özgürleşme-

lerine hizmet eden bir eğitim yerine ikincilleştirilmelerine yol açan bir kimlik inşası sü-

recine maruz kalmaları yaşadıkları eşitsizlikleri daha da derinleştirmektedir. Araştırma 

sonuçları arasında meslek lisesinde öğrenim görüyor olmanın sınıfsal bir mesele olarak 

karşılaşılması ve öğrencilerin sınav sonuçlarına bağlı olarak bu okullarda öğrenim görü-

yor olmaları yaşadıkları eşitsizliğin diğer bir görünümü olarak önümüzde durmaktadır. 

Dolayısıyla bu öğrenciler için meslek lisesinde öğrenim görüyor olmak bir tercih değil 

zorunluluk sonucunda gelişen bir süreci de içerisinde barındırmaktadır. Bunun yanı sıra 

meslek lisesinde öğrenim görüyor olmanın öğrencilerin geleceğe dönük eğitim yaşantı-

larında da etkisi olmaktadır. Yoksulluk içerisinde yaşamlarını devam ettirmek zorunda 

kalan kız öğrencilerin üzerindeki geçim faaliyetine katkı sunma zorunluluğundan dolayı 
ortaöğretimden mezun olduktan sonra bir an önce iş yaşamına atılma baskısı hem de 

eğitim masrafları kız öğrencilerin üniversite yaşantılarına devam etmelerinin önünde en-

gel oluşturabilmektedir. Kız öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine uygun yaşantılarını 

belirlemek zorunda kalmalarının getirdiği eşitsizlikler arasında öne çıkan bir başka nokta 
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ise geleneksel cinsiyet rollerine göre almış oldukları eğitimin iş yaşamlarında da devam 

ettirilmesi ya da aile yaşantılarında bu rollerin derinleşerek devam edecek olmasıdır. Do-

layısıyla bu durumun da öğrencilerin gelecek yaşantısını etkileyecek etkenler arasında 

yer alacağını söylemek mümkündür.  

Eğitim ortamlarının cinsiyetçi öğelerden arındırılması, öğrenciler arasında cinsiyet yö-

nünden ayrımcılığa ve eşitsizliğe yol açan resmi söylemler ve davranışların yerini insan-

laşma yönünde eşitlikçi çabalara bırakması, eğitim sürecinin hak temelinde yapılandırıl-

ması, öğrencilerin bu süreç içerisinde sınıfsal konumları ve cinsiyetlerinden dolayı de-

zavantajlı duruma düşürülmesini engelleyen politikalar oluşturulması, mesleki eğitimin 
toplumsal cinsiyet rollerine göre ayrıştırılmaması, kız meslek liseleri ortaöğretim düze-

yinde eğitim ve öğretim veren kurumlar olarak kalması hâlinde “ev ‘kadını’ yetiştiren 

‘modern’ kurumlar” olma vizyonundan arındırılması, kadınların meslek seçimlerinde ge-

leneksel toplumsal cinsiyet rollerinin dışına çıkabilmesine imkân veren eğitim program-

ları düzenlenmesi ve eğitim ortamlarının yaratılması, eğitim fakülteleri programlarında 

toplumsal cinsiyet eğitiminin yer alması, öğretmenlere hizmet içi eğitimler yoluyla top-

lumsal cinsiyet rollerinin ayrımcılığa ve kız öğrencilerin ikincil bir cinsiyet olarak ko-

numlanmasına yol açtığını açığa çıkaracak eğitimler verilerek öğrencilerin eğitim süreci 

içerisinde dezavantajlı duruma düşmelerinin önüne geçilmesi daha eşitlikçi ve cinsiyetçi 

olmayan bir eğitimin inşa edilmesinde atılacak ilk ama önemli adımlar arasında yer ala-

bilir.  
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Dönüştürücü Misyonu ile Kültürel Değerlere Duyarlı Öğretmenler1 
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Abdurrahman TANRIÖĞEN3 

 

Giriş 

Göç, kültürlerin karşılıklı olarak yararlı gelişimi ve etkileşimi için uygun koşullar sağ-

landığında ve bir barış kültürü yaratıldığında; hem göç edilen yerde yaşayan insanlar 

hem de göçmenler için kültürel çeşitlilik bağlamında bir zenginlik ve fırsat sunmaktadır 

(Aceves ve Orosco, 2014; April vd, 2018). Ancak göç olgusu doğru yönetilmezse, özel-

likle eğitim çağındaki çocuklar için dezavantajlı bir faktöre dönüşebilmektedir 

(UNESCO, 2018). Göçmen veya yerinden edilmiş çocuklar, göç edilen yerlerde dilsel 

ve kültürel engellerle, sosyal dışlanmayla, eğitime erişim açısından eşitsizliklerle ve on-

ları ulusal eğitim sistemlerinden dışlayan ve yeni ortamlarındaki fırsatlardan en iyi şe-

kilde yararlanmalarını engelleyen zorbalık ve yabancılaşma ile karşılaşabilmektedir (Fa-
zel ve Betancourt, 2017). Bununla birlikte, yerinden edilme veya göçün bir sonucu olarak 

psikolojik travma, öğrenme başarısındaki boşluklar, eğitimlerinde kesintiler, diplomala-

rın ve niteliklerin karmaşık bir şekilde tanınması, eğitime erişimdeki uzun gecikmeler, 

kültürel ve sosyal dışlanma, dil engeli gibi nedenlerle ciddi düzeyde eğitimin dışında 

kalabilmektedir (Dryden-Peterson, 2015). Göçmen öğrencilerin göç ettiği şehirde eği-

time erişim sağlayamaması, eğitim hizmeti için yeterli fiziki ve insan kaynağına ulaşa-

maması ya da eğitime erişim sağlaması durumunda çeşitli sebeplerle uyum sorunu yaşa-

ması neticesinde beklenen başarıyı elde edememesi ya da uyum sorunu, ekonomik ya da 

diğer sebeplerle okulu bırakması onları diğer öğrencilere kıyasla dezavantajlı duruma 

getirmektedir. Her öğrencinin eğitim olanaklarından eşit derecede yararlanma hakkı 

“Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” (1948), “Avrupa İnsan Hak-

ları Sözleşmesi” (1950), “Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi” (1959) ve “Bir-
leşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” (1989) gibi ulusal belgelerle korun-

makta, hiçbir çocuğun dezavantajları sebebiyle geride kalmayacağı garanti edilmektedir. 

Eşit eğitim hakkı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 42. Maddesinde ve Milli Eğitim 

Temel Kanunu’nun 4., 7. ve 11. maddelerinde de vurgulanmaktadır. Tüm evrensel ve 

yerel taahhütlere rağmen diğer dezavantajlı gruplarda olduğu gibi göçmen öğrenciler de 

ülkemizde çeşitli sebeplerle (eğitim politikaları, göçmen politikaları, var olan toplumsal 

yapı ve kültür, toplumun ve ailelerin göçmen bireylere yönelik tutumu, okulun fiziki ola-

nakları ve donanımı, yönetici ve öğretmen kapasitesi ve yeterlilikleri, kültür çatışmaları 

ve sosyal uyum sorunları, dil ve iletişim sorunları, ekonomik temelli sorunlar vb.) eğitim 

                                                             
1 Bu çalışma, ilk yazar tarafından ikinci yazar danışmanlığında yürütülen yüksek lisans tezinin 

kavramsal çerçeve bölümünden üretilmiştir. 
2 Arş. Gör., Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı. ORCID: 0000-0001-6629-

6543. 
3 Prof. Dr., Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı. ORCID:0000-0002-5491-

3273. 
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fırsatlarından eşit şekilde yararlanamamaktadır (Koçak, 2020). Sebepler çok çeşitli ol-

makla birlikte okul ve öğretmen özelinde değerlendirildiğinde; okulların fiziki ve perso-

nel yetersizlerinin yanı sıra öğretmenlerin bu öğrencilerin eğitimine yönelik yeterli de-

neyiminin olmaması, öğrencinin geçmişinin bilinmeyişi ve önceki öğrenim yaşantısına 

dair verilere ulaşılamaması, farklı kültürlere ve kültürel çeşitliliğe ilişkin farkındalığa ve 

eleştirel bilince sahip olmaması, çokkültürlü  ve kapsayıcı öğretim programlarının, ders 

materyallerinin ve etkinliklerin olmaması, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin kültürel 

değerlere duyarlı olmaması gibi sebeplerle öğrenci ya yeterli eğitim alma imkânı bula-

mamakta ya da uyum sorunu nedeniyle diğer öğrencilerle aynı performansı, başarıyı gös-
terememekte, aynı öğrenme çıktılarını elde edememektedir (Hachfeld vd., 2015; Peters 

vd., 2016; Pezzetti, 2017; Public Impact, 2018). Sorunun çözümünde, eğitim sistemi ve 

politikalarının bütüncül olarak değerlendirilmesi gerekliliğinin yanı sıra okul ve öğret-

men özelinde uygulanabilecek yöntemler ve değişen bakış açıları ile öğrenme ortamla-

rında kültürel çeşitliliğe cevap verebilecek ve bu çeşitliliği kullanarak öğrencilerin öğ-

renmelerini kolaylaştıracak ve teşvik edecek öğretmenler yetiştirilmesi ve geliştirilmesi-

nin önemli olduğu düşünülmektedir. Öğrencilerin kültürel ve dilsel çeşitliliğine değer 

veren ve bu çeşitliliği öğrenmenin önünde bir engel olarak değil, bilgiyi yapılandırmada 

bir kazanım olarak algılayabilen; bu kazanımı öğrencilerin öğrenmesini ve gelişimini 

kolaylaştırmak amacıyla eğitimsel bağlantılar için bir temel olarak kullanabilen öğret-

menler, kültürel değerlere duyarlı öğretmen olarak adlandırılmaktadır (Aceves ve 
Orosco, 2014). Kültürel değerlere duyarlı öğretmenler, kültürün öğrenmeyi inşa etme 

sürecindeki etkisinin farkındadır; kültürel çeşitliliği etkili öğrenme sürecinde araç olarak 

kullanarak öğrencilerin geçmiş ve yeni öğrenmeleri arasında bağlantı kurmaya ve bu sa-

yede öğrenmeyi pekiştirmeye çalışmaktadır (Ladson-Billings, 1995a). Farklılık gözet-

meksizin tüm öğrencilerin başarabileceğine dair yüksek beklentileri, öğrencilerin dili, 

toplulukları, aileleri ve inançları hakkında bilgi sahibi olma istekleri (Nieto, 2000), kap-

sayıcı, işbirlikçi ve katılımcı öğrenme ortamları yaratma gayeleri, öğrencilerin değerle-

rine ve kimliklerine duydukları saygı ve bu değerlerin öğrenme ortamında temsil edil-

mesine dair gösterdikleri çaba ve bu öğrencilerin maruz kaldığı olumsuz tutum ve ön 

yargılar karşısındaki duruşları (Ladson-Billings, 1992b) ile kültürel değerlere duyarlı öğ-

retmenler, öğrenenlerin kültürel bütünleşmesini sağlamakta ve başarılarını arttırmaktadır 

(Wlodkowski ve Ginsbergi, 1995, s.17). Bu bağlamda öğretmenlerin kültürel değerlere 
duyarlı olmasının, çokkültürlü eğitim ortamlarında yaşanan ya da yaşanabilecek prob-

lemler konusunda farkındalığının artmasını, bu problemler konusunda proaktif olmasını 

ve böylece öğrenci entegrasyonuna ve dolayısıyla öğrenmesine destek olmasını sağlaya-

bileceği düşünülmektedir. “Kültürel değerlere duyarlı öğretmen” özelliklerine geçmeden 

önce bu kavramın daha iyi anlaşılabilmesi adına dayanağı olan “çokkültürlülük ve çok-

kültürlü eğitim” “kültürlerarasılık ve kültürlerarası eğitim”, “kültürel değerlere duyarlı 

eğitim”, “kültürel değerlere duyarlı pedagoji”, “kültürel değerlere duyarlı öğretim” kav-

ramlarına değinmenin gerekliği olduğu düşünülmektedir. 

 

Çokkültürlülük ve Çokkültürlü Eğitim  

Çokkültürlülük, çağlar boyunca çoğulcu toplumlarda var olmuş ve olmaya devam eden 
kültürel çeşitliliğin, toplumun tüm kurumlarına yansıtılması gerektiğini öngören bir an-

layış (Banks ve Banks, 2010, s. 447) veya kurumları yeniden yapılandırarak, bireylerin 

ve toplulukların kültürel farklılıklarını geliştirmelerine ve aktarmalarına imkân tanıyarak 

farklılıklara sahip kültürlerin de toplumca tanınmasını önceleyen siyasi bir politikadır 
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(Doytcheva, 2013, s. 25). Çokkültürlü eğitim kavramı, 1960’lı yıllardan itibaren çokkül-

türlülük politikalarının gelişimi ve çokkültürlü uygulamalar aracılığıyla günümüze dek 

ulaşmış bir disiplindir (Banks, 2000; Gay, 2004; Gollnick ve Chin, 2017; Ladson-Bil-

lings, 1994). Çokkültürlü eğitim anlayışının temelinde eğitimde fırsat eşitliğinin sağlan-

ması ve bireysel farklılıkların eğitim alanında dikkate alınması gibi pozitif ayrımcı yak-

laşımlar bulunmaktadır. Araştırmacılara göre farklı bir ırka ve etnik kökene sahip öğren-

cilerin ilkokul ve ortaokul düzeylerinde görece daha düşük akademik başarıya sahip ol-

ması, kültürel farklılıklara sahip olan bu öğrencilerin farklılıklarının ve kültürel değerle-

rinin yeterince ön plana çıkarılmamasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla araştırmacı-
lara göre eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanamaması söz konusudur (Brown-Jeffy ve Co-

oper, 2011, s. 66; Cinar ve Nayır, 2022). Kısacası çokkültürlü eğitim; dil, din, ırk, cinsi-

yet, sınıf veya etnik köken gibi farklılıkların bir avantaj veya dezavantaj yaratmadığı, 

öğrencilerin eşit imkânlara sahip olduğu bir okul ortamı yaratmayı amaçlayan bir fikir, 

eğitimsel bir reform hareketi (Banks, 2013, s. 1), kültürel farklılıkları bir çeşitlilik olarak 

gören ve çeşitlilikle var olan bir eğitim felsefesidir (Gay, 2004, s. 316). 

Banks (2013, s. 34) çokkültürlü eğitimi; “içeriğin entegrasyonu”, “bilginin inşa süreci”, 

“ön yargının azaltılması”, “eşitlik pedagojisi”, “güçlendirici okul kültürü ve sosyal 

yapı” boyutlarına dayandırmakta ve her boyuta ilişkin öğretmenlerin yerine getirmesi 

gereken görevler olduğunu belirtmektedir. “İçeriğin entegrasyonu” boyutunda öğret-

menlerin, öğretim içeriğini, öğrencilerin ait olduğu kültürlere ilişkin bilgi ve örneklerle 
harmanlaması gerekmektedir. “Bilginin inşa süreci” boyutunda öğretmenlerden, bilgi-

nin inşa edilme ve ırksal, etnik ve sınıfsal farklılıklar açısından şekillenme süreçlerinin 

öğrenciler için anlaşılır olmasını sağlaması beklenmektedir. “Ön yargının azaltılması” 

boyutunda ise öğretmenlerin, öğrencilerinin farklı kültürlere ilişkin olumlu tutumlar ge-

liştirmelerine yardımcı olmaları gerekmektedir. “Eşitlik pedagojisi” boyutunda, öğret-

menlerin çeşitli farklılıklara sahip öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırmak adına farklı 

öğretim yöntem ve teknikleri kullanması ve tüm öğrencilerin başarısını hedeflemesi bek-

lenmektedir. Son olarak “güçlendirici okul kültürü ve sosyal yapı” boyutunda, okulların, 

çeşitli farklılıklara sahip öğrencilerin eğitimsel eşitliği ve güçlendirmeyi deneyimleyebi-

leceği şekilde yeniden yapılandırılması gerekliliği ifade edilmektedir (Banks, 2013, s. 

34). 

Çokkültürlü eğitimde temel amaç, eğitim kurumlarında başlayan değişimi topluma yay-
mak, etki alanını genişletmektir. Bu amaca, ırk ve etnik köken gibi farklılıkları ortadan 

kaldırıp toplum içerisinde bir reform yaratabilmek için öğrencilerin tutumlarını, değer-

lerini, alışkanlıklarını ve becerilerini geliştirip toplumsal değişime öncülük edebilecek 

bireyler yetiştirerek ulaşılabilir (Banks, 1991; Gay, 1994; NCSS, 1992). Gay (1994), 

çokkültürlü eğitimin amaçlarını yedi başlık altında gruplandırmıştır: (a)kültürel ve etnik 

okuryazarlık geliştirme, öğrencilerin “kültürel çoğulculuk” hakkında bilgi ve öngörü sa-

hibi olmalarını, ulusal ve uluslararası düzeyde kültürel ve bireysel farklılıklara ve çeşit-

liliklere saygılı bireyler olmalarını sağlamak; (b)kişisel gelişim, öğrencilerin kendini 

daha iyi tanımasını ve olumlu bir benlik kavramı geliştirmesine destek olmak; (c)etnik 

tutum ve değerleri netleştirme, öğrencilerin çeşitli farklılıklar karşısında takındığı tutum-

ların kaynağını eleştirel bir şekilde analiz etmek suretiyle ön yargı, ırkçılık ve etnik mer-
keziyetçilik ile yüzleşmelerini ve sonucunda olumlu ve zenginleştirilmiş etnik tutum ve 

değerler geliştirmelerini sağlamak; (d)çokkültürlü sosyal yetkinlik geliştirme, öğrencilere 

kültürlerarası iletişim kurma, perspektif geliştirme ve bağlamsal analiz yapabilme gibi 

beceriler kazandırarak onların, insani değerlerin, inançların, tercihlerin, tutumların ve 
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beklentilerin kültürel mirastan ve kültürel çevreden nasıl etkilendiğini anlamasını sağla-

mak; (e)temel beceri yetkinliği geliştirme, çok çeşitli içerikler ve öğretim teknikleri va-

sıtasıyla, öğrencilerin eleştirel düşünme gibi temel becerilerinin geliştirilmesini sağla-

mak; (f)eğitimde eşitlik ve mükemmellik sağlama, öğrencilere kültürleri ile uyumlu öğ-

retim yöntem ve stratejisi ve materyali seçeneği sunarak öğrenme fırsatlarının ve yete-

neklerinin en üst düzeye ulaşmasını sağlamak; (g)sosyal reform için kişisel güçlendirme, 

çoğulcu ve kültürel çeşitliliğe saygılı bir toplum olmayı, sosyal bir eleştirmen ve aktivist, 

değişim öncüsü ve yetkin bir lider olmayı öğretmektir (Gay, 1994).  Kısacası çokkültürlü 

eğitim yaklaşımında hedef, kültürel tabanlı baskıya ve sosyal eşitsizlik durumuna dikkat 
çekmek, her bir bireyin ve topluluğun ihtiyaçlarını ve çıkarlarını gözetecek güçlü bir 

toplum yaratmaktır. Bu hedefe, sosyal yaşantı ile okul öğretileri arasında kurulacak iliş-

kiler, bu ilişkilerin doğrudan yaşantıya uyarlanması, uygulanması ve eyleme geçirilmesi, 

ortak bir çaba ve toplumun değişimini etkileyen siyasi eylemlerde bulunarak öğrencilerin 

bireysel olarak güçlendirilmesi ile ulaşılabilir (Sleeter ve Grant, 1988). 

 

Kültürlerarasılık ve Kültürlerarası Eğitim  

Çokkültürlülük anlayışı, kültürel farklılıklara sahip olan bireylerin sosyal haklarının ko-

runması ve azınlıkta bulunan kültürlerin eşitlikçi bir toplumsal düzen içinde var olmasına 

olanak tanımak üzere ortaya çıkmışken, azınlıkta bulunan kültürlerin çoğunluk kültürler 

ile etkileşim durumu, tamamen azınlık kültürün kendi inisiyatifine bırakılmıştır. Bundan 
dolayı çokkültürlülük anlayışının yeterli olamayacağı düşünülerek, “kültürlerarasılık” 

kavramı ortaya konulmuştur (Barret, 2013). Kavramın en temel özellikleri açıklık, ileti-

şim ve etkileşim olarak sıralanabilir (James, 2008). Kavram, kültürler arasındaki etkile-

şim ve kültür alışverişi ile ilgilidir ve hiçbir kültürü bir diğerinden izole düşünmez. Çok-

kültürlülük anlayışı, kültürleri farklı kültürler olarak ele alıp yapısal bir bütün hâline ge-

tirmekle ilgilenirken, kültürlerarasılık ise birbirinden farklı kültürlerin birbiri ile etkile-

şimini ele almaktadır (Kaya, 2005). Kültürlerarasılık kavramı da kültürlerin farklı oluş-

larını çokkültürlülük kavramında olduğu gibi kabul eder ancak kültürlerarası etkileşimi 

temel aldığı noktada çokkültürlülük kavramından ayrılmaktadır. Bu anlamda farklı kül-

türlerin farklı noktalarına vurgu yapılması dışında, o kültürlerin diğer kültürler ile 

uyumu, ilişkileri ve etkileşimi dayanak alınır (Akıncı-Çötok, 2010). 

Kültürlerarası eğitimin nihai amacı, öğrencilere evrensel değerleri aktarmak, kültürel ve 
insani değerlere ilişkin bilinç kazandırmaktır. Kültürlerarası eğitimle aktarılacak olan 

evrensel değerler saygı, anlayış, dürüstlük, barış ve adalet gibi unsurlardır (Agostino, 

2011). Kültürlerarası eğitim, bireyi özgürleştirmeyi hedefler. Bunu sağlamanın en temel 

yolu ise bireyin kendi kültürüne hâkim ve diğer kültürler ile etkileşimde olması, kültürler 

arasındaki farklılıklara saygı gösterebilmesi ve evrensel değerleri benimseyerek yetiş-

mesidir (Gay ve Howard, 2000). Bu anlamda kültürlerarası eğitimde baskın kültür, ço-

ğunluk kültürü ya da güçlü kültür gibi kavramların kullanılması tercih edilmezken, etki-

leşim içerisindeki akıcı kültür anlayışı benimsenir (Nayır ve Sarıdaş, 2022). Bu bilgiler 

ışığında kültürlerarası eğitim kavramının temel özellikleri, farklı çalışmalardan derlene-

rek Tablo 1.’de sunulmuştur (Akt. Topcubaşı, 2016). 
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Tablo 1. Kültürlerarası eğitimin özellikleri 

Çalışmalar Kültürlerarası eğitim, 

Krüger-Potratz 

(2005, s. 30) 

toplumun bütün kesimlerini hitap eden ve onların düşünce, davranış ve ba-

kış açılarını değiştirmeyi amaçlayan bir eğitim yaklaşımıdır. 

Auernheimer  

(2003, s.129) 

bireylere birbirlerinin farklılıklarını tanıyıp kabul etmeyi ve bu farklılık-
lara saygı duymayı amaçlayan sosyal öğrenmedir. 

Gogolin ve Kür-
ger-Potratz 
(2006, s.26). 

eğitim kurumlarında farklı grupların farklılıklarına saygı duyulması ve bu 
farklılıkların dikkate alınmasını sağlayarak farklılıkların çok olduğu top-
lumlarda toplumlar arasında yaşanacak çatışmayı önlemeyi amaçlar. 

Lafranchi  

(2002, s 216) 

öğretmenin sadece rol model, bilgi sahibi ve aktarıcısı değil aynı zamanda 
farklılıklara duyarlı, ayrımcılık ile ilgili sorunları rahatça çözen kişi olarak 
öğrencilerin kültürel çeşitliliğin zenginliğini deneyimlenmesine olanak 
sağlar. 

Lanfranchi  

(2002, s.226) 
çok dilliliği korur, destekler ve güçlendirir.  

Gogolin ve Kür-

ger-Potratz 
(2006, s.27) 

farklı bakış açılarını önemseyen ve dikkate alan bir eğitim yaklaşımı ola-

rak ders kitaplarında farklı etnik gruplara ait bilgilerin de yer alması ge-
rektiğini savunur. 

Lengyel        

(2001, s.37) 
ırkçılık karşıtı bir eğitimdir. 

Auernheimer  

(2003, s. 131) 

grup içi ilişkileri geliştiren, tüm gruplar arasında statü eşitliği sağlayan, öğ-
renciler arasında dayanışmayı, ortaklaşmayı, iletişim kurmayı, empati kur-
mayı, farklılıkları tanımayı ve onlara saygı göstermeyi öğreten dayanışmacı 

ve işbirlikçi bir eğitim yaklaşımıdır.  

Nohl              

(2004, s. 249). 

ayrımcılık ve dışlanma konularını sadece etnik köken, dil, ırk gibi kültürel 
eksenle sınırlamayıp cinsiyet, yaş, engellilik, sosyal ve ekonomik durum 
gibi farklılıkları da kapsar. 

Tablo 1.’de görüldüğü üzere kültürlerarası eğitim, kültürel farklılıkların herkes tarafın-

dan tanındığı ve saygı duyulduğu, kültürel farklılıklardan doğan ön yargı ve ayrımcı dav-

ranışların ortadan kaldırıldığı, herkesin eşit katılımcı olduğu, kültürlerarası etkileşim ve 

iletişimin yüksek olduğu eğitim ortamları yaratarak toplumun düşünce, davranış ve bakış 

açılarını değiştirmeyi ve farklılıklarla birlikte uyum içinde yaşamayı öğretmeyi amaçla-

maktadır.  Özetle, kültürlerarası eğitim kapsamında  (a) eğitim sistemlerinde farklı kül-

türlerin tanınıp vurgulanması yoluyla farklı öğrencilerin kimliklerinin kabul edilip saygı 

duyulmasının sağlanması; (b) farklılıkların sadece kültür ve etnik kökenle sınırlandırıl-

mayıp cinsiyet, yaş, engellilik gibi ayrımcılık ve dışlama kategorileri ile genişletilmesi;   
(c) hakim kültürün dışında kalan azınlık grupların dillerinin dışlanmaması ve dillerini 
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kullanmaları için fırsatlar yaratılması; (d) eğitim programlarında yer alan ders içerikle-

rinde diğer kültürlerin de egemen kültür kadar temsil edilmesinin sağlanması gerekmek-

tedir. Çoğulcu toplumlarda kültürel farklılıkların oldukça yoğun bir şekilde yer aldığı 

düşünüldüğünde; kültürlerarası eğitim bireylerin farklılıkları tanıma, bu farklılıklara 

saygı gösterme ve karşılıklı sorumluluklar çerçevesinde yaşama bilinci geliştirme gibi 

becerilere sahip olmasını sağlamaktadır. Eğitim sistemlerinde kültürlerarası eğitim anla-

yışının benimsenmesi, gelecek nesillerin bu anlayış içerisinde yetişmesi için oldukça bü-

yük bir önem arz etmektedir. 

 

Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitim  

Kültürel değerlere duyarlı eğitim kavramı, ABD’de ortaya çıkışının ardından gelişerek 

günümüze ulaşmış olup, günümüzde geniş akademik çevrelerce tartışılmaktadır. Kav-

ram; öğrencilerin kültürel kodları, sosyal ve duygusal temelleri, bilişsel şemaları, dene-

yim ve yaşantıları gibi çok çeşitli kültürel değerlerinin eğitim sistemleri ve öğrenme-

öğretme süreçleri ile bütünleştirilmesi, böylece öğrencilerin tamamının üst düzey sosyo-

kültürel yetkinliklere sahip olacak şekilde yetiştirilmesi anlamına gelmektedir (Aronson 

ve Laughter, 2015; Dover, 2013; Gay, 2002a; 2010;  Ladson-Billings, 1995a; 1995b; 

2014; Paris, 2012; Paris ve Alim, 2014) ve Ladson-Billings'in (1990; 1991; 1992a; 

1992b; 1992c; 1994; 1995a; 1995b; 1998; 2005; 2006; 2009; 2014) ve Paris ve Alim’in 

(2012; 2017) kültürel değerlere duyarlı pedagoji araştırmalarını, Gay'in kültürel değer-
lere duyarlı öğretim araştırmalarını (1988; 1994; 1997; 2002a; 2002b; 2009; 2010; 2013; 

2014; 2018),  Au’nun kültürel değerlere duyarlı öğretim çalışmasını (2007), Au (1980) 

ve Foster’ın (1995) kültür ve eğitimle ilgili antropolojik araştırmalarını, James ve Cherry 

Banks (2010), Sleeter ve Grant (1994) ve Nieto’nun (2002) çokkültürlü eğitim araştır-

malarını ve Freire (1991), Giroux (1984) ve McLaren’ın (1989) eleştirel pedagoji araş-

tırmalarını temel almaktadır. Aynı zamanda kültürel değerlere duyarlı eğitim, birçok 

araştırmada, kültürel olarak çeşitli öğrencilerin, akademik ve sosyal gereksinimlerinin 

karşılanması noktasında etkili bir eğitim olarak da tanımlanmaktadır (Gay, 2002a; 

Howard, 2001; 2003; Ladson-Billings, 1995a; 1995b). 

Kültürel değerlere duyarlı eğitim, çokkültürlü eğitimle ve sivil haklar hareketiyle birlikte 

gelişmiş olan bir eğitim reformudur. Pedagojik bağlamda öğrenci merkezli olan ve kül-

türel temellerin ve yaşantıların ele alınmasıyla, eğitim-öğretim süreci içerisinde öğrenci-
lerin kültürel temelleriyle çeşitli bağlar kurulmasını sağlayan bir eğitim yaklaşımıdır 

(Vavrus, 2008, s. 1).  Kültürel değerlere duyarlı eğitim anlayışında, farklı kültürel özel-

liklere sahip olan öğrencilerin kültürel temelleri, geçmiş deneyimleri ve akademik per-

formansları dikkate alınır ve bu bağlamda öğrenme etkinlikleri, öğrencilerin kültürel 

farklılıklarıyla daha ilişkili ve daha etkili bir biçimde gerçekleştirilir (Gay, 2014). Yine 

Gay’e göre (2014); kültürel değerlere duyarlı eğitim yaklaşımı sadece kültürel farklılık-

lara sahip bireylerin faydasına değil, toplumun tamamını kapsayan, farklılıkları tanıyan 

ve bunlara saygı duyan, temelinde sevgi ve barış olan bir toplum oluşturma idealiyle, 

tüm topluma hizmet eden bir yaklaşımdır. Ladson-Billings’e göre (2005, s. 20) ise öğ-

rencilerin kültürel temelleri ve geçmişlerinden hareketle onların bilgi, beceri ve evrensel 

bir tutum edinmelerine yardım ederek entelektüel, duygusal ve politik açıdan güçlenme-
lerini sağlayan bir anlayıştır. Tüm bu bilgilerden hareketle kültürel değerlere duyarlı eği-

tim yaklaşımının bireysel ve toplumsal olarak üç unsura hizmet ettiği belirtilmektedir: 
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(a) öğrencilerin akademik başarısında artış, (b) öğrencilerin sosyo-kültürel becerileri-

nin gelişimi, (c) öğrencilere eleştirel bilinç kazandırılması (Ladson-Billings, 2005, s. 

20). Dolayısıyla kültürel değerlere duyarlı eğitim bireysel ve toplumsal gelişime katkı 

sunan yönler barındırmakta hem bireye hem de topluma hizmet etmektedir. Kültürel de-

ğerlere duyarlı eğitim, eğitim sürecinde ırk, dil, din, cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey, 

kültürel ve etnik değerler bakımından farklılıklara sahip olan bireylerin farklılıklarına 

karşı duyarlı olma gerekliliğini ön plana çıkartmakta, bu gerekliliğin dayanağı olarak ise 

John Dewey’in “bilginin sosyal süreç ve bireysel denetimlerle şekillendiği” görüşünü 

temel almaktadır (Vavrus, 2008, s. 51). Kültürel değerlere duyarlı eğitim alanında çalış-
malar yapan teorisyenler, Dewey’in görüşlerini temel alarak ideal demokrasinin olduğu 

toplumların ancak demokratik vatandaşlarca oluşturulabileceğini ifade etmişler; bu an-

lamda bireylerin bilinçli ve demokratik vatandaşlar olabilmelerinin, eğitim-öğretim sü-

recinin kültürel değerlere duyarlı olması ve bireyin ilgi, istek ve sosyo-kültürel geçmişi-

nin de dikkate alındığı, demokratik ve bütünleştirici eğitim programlarının tasarlanarak 

uygulamaya geçirilmesi yolu ile gerçekleşebileceğini savunmaktadırlar (Fallace, 2012, 

s. 14). Kültürel değerlere duyarlı eğitim programlarının temel amacı, öğrencilerin top-

luma ve kültüre eleştirel bir açıdan bakabilmelerini sağlayarak sosyal adalet, eşitsizlikler, 

dil, din, ırk, cinsiyet gibi konularda toplumsal bir değişime ve dönüşüme öncülük edebi-

lecek bireyler olarak yetişmelerini, cesaret kazanmalarını sağlamaktır. Alan yazın ince-

lendiğinde, çeşitli alanlarda yürütülmüş olan çalışmalar, kültürel değerlere duyarlı eğitim 
yaklaşımını benimsemenin, kültürel değerlere duyarlı pedagojinin ilkelerine ve uygula-

malarına uygun öğretim etkinlikleri tasarlama ve yürütmenin, (a) öğrencilerin kültürel 

bir bilinç ve farkındalık kazanmasında, (b) eleştirel düşünme ve sorgulama gibi beceriler 

kazanmasında, (c) kültürel çeşitliliğe yönelik olumlu bir tutum edinmelerinde, (d) ders 

katılımı ve motivasyonlarının artışında, (e) akademik başarılarının yükselmesinde ve 

performanslarının iyileşmesinde önemli bir katkı sağladığını göstermektedir (Aronson 

ve Laughter, 2016, s. 196; Byrd, 2016, s. 1; Fulton, 2009; Hubert, 2013; Leonard, 2008; 

Martell, 2013, s. 65; Milner, 2011, s. 66; Waxin ve Panaccio, 2005, s. 53).  

 

Kültürel Değerlere Duyarlı Pedagoji   

Ladson-Billings tarafından 1990’ların başında incelenmeye başlayan ve günümüze dek 

birçok araştırmaya konu olan kültürel değerlere duyarlı pedagoji kavramının kökeni, 
Afro-Amerikan öğrencilerin sosyal ve akademik anlamda başarı düzeylerini artırmayı 

başarmış öğretmenlerin tutumlarına ve davranışlarına, öğretimde kullandıkları yöntem 

ve etkinliklere, öğrencilerin kültürel değerleri ve farklılıklarına ve yine öğrencilerin okul 

kültürleri ile arasındaki kültürel uyumu ele alan antropolojik araştırmalara (Au ve Jordan, 

1981; Cazden ve Legett, 1981;  Irvine 1990; Jordan, 1985; Mohatt ve Erickson, 1982; 

Osborne, 1989; Akt: Ladson-Billings, 1992a) dayanmaktadır. Kültürel değerlere duyarlı 

pedagoji, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerine ve tutumlarına etki eden kültürel kod-

ları ele alarak onları entelektüel, sosyal ve demokratik anlamda geliştirmeyi amaç edinen 

bir pedagoji yaklaşımıdır. Bu pedagojik yaklaşım, öğrencilerin kendi kültürel değerle-

rinden ve diğer bireylerle olan kültürel farklılıklarından yola çıkarak dünyayı anlamlan-

dırmalarına yardım etmektedir. Dolayısıyla sadece akademik başarı değil, sosyo-kültürel 
başarı da ön planda tutulmaktadır. Bu yaklaşımla öğrenciler, akademik başarılarını artır-

manın yanı sıra eleştirel bakış açısıyla eğitim-öğretim süreçlerini ve içeriğini inceleye-

bilmekte hem kültürünü koruyan hem de diğer kültürel değerlere ve farklılıklara açık ve 
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saygılı olmakta, bunun yanı sıra çokkültürlü bir toplum oluşturma reformunda kendi ro-

lünü sorgulayabilmektedirler (Howard, 2003; Ladson-Billings, 1991; 1992a; 1995a; 

1995b). 

Ladson-Billings’in (2006) yaptığı çalışmalar kapsamında, kültürel değerlere duyarlı pe-

dagojinin temel ilkeleri şöyle sıralanabilmektedir: (a)Üst Düzey Beklenti, öğrencilerde 

ve öğretmenlerde, tüm bireylerin üst düzey beceriler kazanma potansiyelleri olduğuna 

ilişkin ortak anlayış geliştirilmesi ve buna yönelik bir tutum benimsenmesi; (b) Aktif Öğ-

retim Yöntemlerinin Kullanımı, eğitim-öğretim etkinlikleri, planları ve programlarının, 

öğrencilerin yaşayarak öğrenebilecekleri ve daha aktif olacakları, sorumluluk almayı öğ-
renebilecekleri bir şekilde düzenlenmesi; (c) Farklı Kültürel Değerlere Sahip Ebeveyn-

lere ve Ailelere Yönelik Pozitif Bakış Açısı, tüm öğretmenlerin, farklı kültürel temellere 

sahip öğrencilere ve onların velilerine karşı olumlu bakış açısına sahip olması, okula 

katılımların teşvik edilmesi; (d) Kültürel Duyarlılık Sergilemek, öğretmenlerin öğrenci-

lerinin kültürel değerlerine yönelik bilgi düzeylerinin gelişmesi ve bu bilgilerin öğretim 

programlarına yansıtılması; (e) Öğretim Plan ve Programlarının Yeniden Düzenlenmesi, 

öğretim plan ve programlarının öğrencilerin kültürel değerleri, kültüre dayalı ön öğren-

meleri, ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden şekillendirilmesi; (f) Kültürel Değerlere 

Duyarlı Öğretim, öğrencinin kültürünün öğretim sürecine dâhil edilmesi ve öğrenme or-

tamında çokkültürlü bakış açısının teşvik edilmesi; (g) Öğrenci Kontrollü Sınıf Tartış-

maları, öğrencilere kültürel değerleri hakkında konuşma fırsatı verilerek öğrencilerin 
birbirlerinin kültürleri hakkında bilgi sahibi olmasının sağlanması ve öğrencilerin ön öğ-

renme ve deneyimleri temelinde bakış açılarını paylaşmasına izin verilerek öğrenme sü-

recinde aktif katılımcı olmasının sağlanması ve (h) Küçük Gruplarla Öğretim ve İşbir-

likli Öğrenme, öğretimin öğrenci kontrolünde ve farklı kültürlere sahip öğrencilerin iş-

birlikçi öğrenme grupları aracılığıyla düzenlenmesidir (Ladson-Billings, 2006). 

Kısacası kültürel değerlere duyarlı pedagoji, farklı inançlardan, etnik kökenlerden ve 

sosyal gruplardan gelen her bir öğrenci için eğitim fırsatlarını eşit derecede sunabilmek 

adına eğitim programlarının yeniden düzenlenmesini ve okul ortamının değiştirilmesini, 

yeniden yapılandırılmasını amaçlamaktadır. Öğrencilerin kültürel olarak eşsiz olduğunu 

kabul etmek, bu doğrultuda öğrenmeyi kolaylaştırmak ve etkili kılmak üzere uygun ko-

şulların sağlanması gerekliliği, bu alanın uzmanları ve uygulayıcılarının hem fikir olduğu 

temel noktalardır (Brown-Jeffy ve Cooper, 2012). Kültürel değerlere duyarlı pedagoji, 
akademik başarı üzerine odaklanmış bir yaklaşım olmasının yanı sıra öğrencilerin dâhil 

oldukları etnik gruplarla ve topluluklarla bütünleşmesini, topluluk duygusu geliştirme-

sini ve kimliğini kazanmasını hedeflemektedir. Kültürel değerlere duyarlı öğretimin dö-

nüştürücü etkisi ile akademik başarı her bir öğrenci için ulaşılabilir bir hedefe dönüş-

mektedir. Öğrencilerin yalnızca içinde bulundukları etnik topluluklara değil, toplumun 

tamamına hizmet edecek düşüncelere ve yeteneğe ulaşma güdüsünü desteklemektedir 

(Gay, 2014). 

 

Kültürel Değerlere Duyarlı Öğretim  

Kültürel değerlere duyarlı öğretim, her bir öğrencinin kültürel değer yargılarını, geçmiş 

deneyimlerini, kültürel temellerini, tutum ve davranışlarını göz önünde bulundurarak, 
öğretim sürecini öğrencinin kültürel referanslarıyla uyumlu bir hâle getirme işlemi, böy-

lece etkili bir eğitim-öğretim sağlamak ve bu süreci her bir öğrenci için daha anlamlı 
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kılmak şeklinde tanımlanabilir (Gay, 2002b).  Akademik bilgi ve becerilerin, öğrencile-

rin yaşanılan deneyimleri ve referans çerçeveleri içerisinde yer aldığında kişisel olarak 

daha anlamlı olduğu, daha fazla ilgi çektiği, daha kolay ve kapsamlı öğrenildiği varsayı-

mına dayanır (Gay, 2000; 2002a). Sonuç olarak, etnik farklılıklara sahip öğrencilerin 

akademik başarıları, kendi kültürel ve deneyimsel filtreleri aracılığı ile öğretildiğinde 

daha yüksek olacağı düşünülmektedir (Au ve Kawakami, 1994; Foster, 1995; Gay, 2000; 

Hollins, 1996, 2011; Kleinfeld, 1975; Ladson-Billings, 1994, 1995b). 

Kültürel değerlere duyarlı öğretim, öğrencinin merkezde olduğu bir pedagojik anlayışı 

temel almaktadır. Bu anlayış, öğrencinin bilgi ve beceri kazanması noktasında öğrenci-
nin kültürel temellerinin köprü görevi gördüğü bir süreçtir. Kültürel değerlere duyarlı 

öğretimin beş ana unsuru bulunmaktadır (Gay, 2002a): (a)”Kültürel çeşitlilik hakkında 

bilgi tabanı geliştirilmesi”, öğretmenlerin farklı etnik grupların kültürel özellikleri ve 

çeşitli disiplinlere katkıları hakkında daha fazla bilgi edinmesi gerekliliği; (b) “Müfre-

datta etnik ve kültürel çeşitlilik içeriğine yer verme”, öğretmenlerin etnik ve kültürel 

çeşitlilik hususunda sahip olduğu bilgi birikiminin yanı sıra bu birikimin, müfredata, öğ-

retim stratejilerine, materyallere, ders içeriklerine, örneklerine entegre etmeyi sağlaması; 

(c) “Kültürel hassasiyetin sergilenmesi ve işbirlikli öğrenme topluluklarının oluşturul-

ması”, öğretmenlerin tüm öğrencilerin başarılı olabileceklerine dair inanç ve beklenti ile 

onların başarılı olmasında sorumluluk alması ve bu hususta kültürel olarak çeşitli öğren-

cilerin kültürel altyapıları, şemaları ve önceki öğrenmelerinden nasıl yararlanacağını öğ-
renmesi; (d) “Kültürler arası iletişim/etkileşim kurulması”, öğretmenlerin kültürel ola-

rak çeşitli öğrencilerin iletişim kodlarını çözerek onlarla etkili iletişim ve etkileşim ya-

kalaması; (e) “Öğretimin kültürel farklılıklara duyarlı olarak düzenlenmesi”, öğretimin, 

tüm öğrencilerin bilgi üretme ve edinme süreçlerine aktif olarak katılacağı ve iki yönlü 

iletişim sürecinin gözlemleneceği şekilde öğrenci merkezli olarak kurgulanmasıdır (Gay, 

2002a). 

Kültürel değerlere duyarlı öğretim, kültürel temelleri açısından farklılıklara sahip öğren-

cilerin kültürel bir bütünlük sağlamalarını ve korumalarını, akademik başarı ve bireysel 

yetenekler anlamında kendilerini geliştirmelerini, eleştirel bilinç sahibi bireyler olmala-

rını ve öğrencilerin öğrenme sürecini kolaylaştırmayı hedefler. Bu anlayışa göre; kültürel 

çeşitliliğe ve farklılığa değer vermek ve kültürel olarak farklılıklara sahip bireylerden 

oluşan demokratik öğrenme toplulukları meydana getirmek, farklı din, dil, etnik kimlik 
veya etnik kökene sahip olan grupların ve öğrencilerin kültürel temellerini ve deneyim-

lerini göz önünde bulundurarak çokkültürlü plan ve programlar geliştirmek, sınıf orta-

mını ve öğretim stratejilerini bu doğrultuda oluşturmak büyük bir öneme sahiptir. Böy-

lece kültürel önyargılar, ırkçılık, adaletsizlik gibi toplumda kabul görmemesi gereken 

davranışlarla eğitim süreci içerisinde mücadele edilebileceği, toplumsal adalet ve birliğin 

inşa edilebileceği, kültürel değerlere duyarlı öğretim sayesinde hem akademik başarı 

hem de toplumsal bilinç ve sosyo-kültürel eleştirel bilincin gelişeceği öngörülmektedir. 

Sonuç olarak kültürel değerlere duyarlı öğretim, kültürel farklılıklara sahip grupların bi-

rer üyesi olan öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak, her bir öğrencinin de-

mokratik birer vatandaş olmasını sağlamak ve çokkültürlü toplumlarda yaşamaya hazır 

bir şekilde yetiştirilmelerini temin etmek açısından oldukça önemlidir (Gay, 2010). 
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Kültürel Değerlere Duyarlı Öğretmen  

Araştırmanın başlangıcından bu yana değinilen çokkültürlü eğitim, kültürlerarası eğitim, 

kültürel değerlere duyarlı eğitim anlayışlarının, kültürel değerlere duyarlı pedagoji yak-

laşımı çerçevesinde, kültürel değerlere duyarlı öğretim uygulamaları aracılığıyla hayata 

geçirilebilmesi için öğretmenlerin kültürel değerlere duyarlı olması gerekmektedir. Alan 

yazında çeşitli araştırmacılar, kültürel değerlere duyarlı öğretmen özelliklerini, bu öğret-

menlerin yeterlikleri, rol ve sorumlulukları, görevleri, davranışları bağlamında tanımla-

maktadır. Tablo 2’de alan yazında kültürel değerlere duyarlı öğretmen özelliklerine iliş-

kin yapılan çeşitli sınıflandırmalar, Nayır’ın (2020) derlemesine eklemeler yapılarak su-
nulmuştur. 

Tablo 2. Kültürel değerlere duyarlı öğretmen özellikleri 

Çerçeve Kültürel değerlere duyarlı öğretmenler, 

Banks (1991), kültüre du-

yarlı öğretmen yeterlikle-
rini üç farklı düzeyde ince-
lemektedir. 

1. kişisel düzeyde, kendi kültürel kimliğini araştırır ve 

öz-kültürel farkındalığa sahiptir. 
2. sınıf düzeyinde,  

a. farklı kültürlerden gelen öğrencilere yöne-
lik ayrımcılık yapmaz ve onları “diğerleri” 
olarak görmez, 

b. kültürün öğrenme üzerindeki etkisinin far-
kındadır,  

c. tüm kültürel değerlerin hoşgörü ve saygı 

ile karşılandığı bir öğrenme ortamı oluştu-
rur,  

d. kültürel değerlere duyarlı müfredat ve öğ-
retim yöntemleri ve teknikleri kullanır,  

e. tüm öğrenciler ile iletişim halindedir ve 
tüm öğrenciler arasındaki iletişimi sağlar, 

f.  öğrencilerin çeşitli kültürel değerlerini 
öğretim içine yerleştirir ve bunlara saygı 
duyar. 

3. Okul düzeyinde ise, 
a. çokkültürlülük temeline dayanan felsefe 

ve görev oluşturur,  
b. eğitimciler için hesap verebilirlik kriterle-

rini belirler/açıklar, 
c. çokkültürlü toplumlar için politika oluştu-

rur, 
d. çokkültürlü eğitim-öğretim uygulamala-

rına idari ve finansal destek sunar. 

Hemmings (1994) kültürel 
duyarlı öğretmenlerin ser-
gilemesi gereken davranış-
ları üç maddede tanımla-
maktadır. 

1. öğrencileri hakkında bilgi sahibi olur ve onların ya-
şam deneyimlerine duyarlılık gösterir. 

2. öğrencilerin kültürlerine göre dengelenmiş müfredat 
oluşturur. 

3. öğrenme etkinliklerini, öğrencinin sosyal etkileşim-
sel becerilerini dikkate alarak düzenler. 

Diamond ve Moore (1995, 
s.35) kültürel değerlere du-
yarlı öğretmenlerin sahip 

1. kültürel düzenleyici rolüyle öğrencilerinin akademik 
başarıları düzeylerini yükseltmek ve öğrenme etkin-
liklerini kolaylaştırmak adına öğretim etkinliklerini 
onların kültürel deneyimlerine dayalı olarak düzen-
ler. 



 

58 

olması gereken rol ve so-
rumlulukları üç ana başlıkta 

sınıflandırmaktadır. 

2. kültürel arabulucu olarak  kültür tabanlı farklılıkları 
kabul eden bir bakış açısıyla farklı kültürel değerle-

rin sınıf içinde eleştirel bilinç ile sorgulanması ve 
farklı kültürlere karşı önyargıların giderilmesini sağ-
lar.  

3. sosyal bağlamının orkestracısı olarak kültürün öğ-
renme bağlamındaki etki alanının bilincinde olup 
farklı kültürel değerlere sahip her bir öğrencinin sos-
yal ve kültürel temellerine uygun pedagojik yakla-
şım benimser. 

Moore (2001, s.46), kültü-
rel değerlere duyarlı sınıf 
ortamı oluşturabilmek için 
öğretmenlerin görevlerini 
tanımlamaktadır. 

1. öğrencileri tanır ve farklılıklara saygı gösterir. 
2. sınıfta önyargıları en az düzeye indirger. 
3. bütün öğrencilerin kültürel geçmişlerine değer verir. 
4. eğitim süreçlerine aileleri dahil eder. 
5. her bir öğrencinin sosyal becerisinin gelişmesine 

yardım eder. 
6. öğrenciler arası etkileşimi geliştirmek adına uygun 

etkinlikleri planlar. 

7. adalet ve özen gösterme gibi kavramlara yönelik et-
kinlikler tasarlar. 

8. çokkültürlülüğe ilişkin yapılan çalışmaları takip 
eder. 

9. kendi kültürünü yansıtır. 
10. eleştirel düşünmeyi destekleyici sorular sorar. 

Villegas ve Lucas (2002, 

s.21-27) kültüre duyarlı öğ-
retmenlerin sahip olması 
gereken altı özellik tanımla-
maktadır. 

1. sosyokültürel bilince sahiptir, yani hem kendisinin 

hem öğrencilerinin düşünme ve davranış biçimle-
rinde içinde yaşanılan kültürün etkisinin olduğunun 
farkındadır ve sosyokültürel sınırlarını bilir. Dolayı-
sıyla, gerçekliğin farkına varmanın birden fazla yolu 
olmasını ve bu yolların kişinin sosyal düzendeki ko-
numundan etkilendiğini kabullenir. 

2. kültürel farklılıklara sahip olan öğrencilere karşı 
olumlayıcı bir tutum içindedirler, yani sınıf içeri-
sinde farklı kültürlerden gelen öğrencilerin çeşitli 

bilme, düşünme ve öğrenme yollarının farkındadır 
ve öğrenme sürecinde bu farklılığa ve çeşitliliğe dik-
kat ederek öğrenci öğrenmelerini zenginleştirir.  

3. değişimin temsilcisi olarak hareket etme beceri ve 
bağlılığına sahiptir, yani farklı kültürlerden gelen 
öğrencilerin potansiyellerinin eğitim yolu ile açığa 
çıkarılabileceğine inanır. /kendilerini, okulları tüm 
öğrencilerin kültürüne duyarlı hale getirecek eğitim-

sel değişimden hem sorumlu hem de bunu gerçek-
leştirebilecek kapasitede görür. 

4. öğrenmeyi yapılandırma becerisine sahiptir, yani 
öğrencilerin bilgiyi nasıl yapılandırdığını anlar ve 
yapılandırmacı yaklaşımla öğrencilerin öğrenme sü-
recinde eski bilgi ve deneyimleri doğrultusunda yeni 
anlamlar üretmelerini sağlar. 

5. öğrencilerinin yaşam deneyimleri hakkında bilgi sa-

hibidir, yani her bir öğrencinin yeni ve eski öğren-
meleri arasında bağlantı kurabilmek için okul dışın-
daki sosyal yaşantısına yönelik bilgi sahibi olarak, 
onları tanımayı amaçlar. 
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6. kültüre duyarlı öğretim uygulamalarını bilir, yani 
her bir öğrencinin kültürel değerlerine ve yaşamla-

rına yönelik olarak elde ettiği bilgiler ışığında öğre-
timi yeniden şekillendirir: öğrenciyi bilgilerin yeni-
den yapılandırılması sürecine dâhil eder, öğrencinin 
kişisel ve kültürel çeşitliliğini zenginlik olarak gö-
rür, öğretim programlarını farklı bakış açılarına yö-
nelik olarak yeniden düzenler, farklı değerlendirme 
yöntemleri kullanarak sınıf kültürünün her bir öğ-
renciyi temsil etmesi için çaba gösterir. 

Gollnick ve Chinn (2004), 
öğretmenlerin öğrenci öğ-
renmelerinde kültür ve çe-
şitliliğin önemini yansıta-
bilmeleri için sergilemeleri 
beklenen çeşitli davranışları 
yedi maddede ifade etmek-
tedir. 

1. Her bir öğrencinin üst düzey öğrenme seviyesine eri-
şebileceğine inanır ve başarılı olmaları için destek 
olur. 

2. beşeri  çeşitliliğe ve bu doğrultuda farklılaşan yete-
neklere, bakış açılarına değer verir, her bir öğrenci-
nin bireysel olarak yapılandırılması gerekliliği doğ-
rultusunda çaba harcar.. 

3. farklılaşan bireysel ve ailevi geçmişlerine, becerile-

rine, yeteneklerine ve ilgi alanlarına göre bireyler 
olarak her bir öğrenciye saygı gösterir. 

4. topluma ve kültüre ait olan normlara saygılıdır. 
5. potansiyellerini sergilemeleri konusunda öğrencile-

rini destekler, değerli olduklarını yansıtır ve öğren-
cilerin akranlarına değer göstermelerini öğrenmele-
rine yardım eder. 

6. çoklu bakış açılarını teşvik eder ve bilginin inşa edil-

diğini öğrencilere gösterir. 
7.  akademik disiplinleri öğrenciye kazandırma ve gün-

lük yaşamla bağlantı kurma hususlarında öğrencile-
rine yardımcı olur. 

Weinstein, Tomlinson-
Clarke ve Curran (2004), 
kültürel değerlere duyarlı 
sınıf yönetimini uygulamak 

için gerekli olan beş ön ko-
şul önermektedir. 

1. kendi etnik merkezciliğinin ve önyargılarının farkın-
dadır. 

2. öğrencilerin kültürel geçmişleri hakkında bilgi sahi-
bidir. 

3. eğitim sisteminin daha geniş sosyal, ekonomik ve 
politik bağlamlarının farkındadır. 

4. sınıf yönetimi uygulamalarının öğrenmeye eşit eri-
şimi nasıl teşvik ettiğinin veya engellediğinin far-
kında olarak kültürel olarak duyarlı sınıf yönetimi 
stratejilerini kullanır. 

5. İlgili/duyarlı sınıf toplulukları oluşturur. 

Brown (2007, s.58-59) öğ-
retmenlerin sınıf içi öğretim 
uygulamalarına ilişkin öğ-
retmenlere yönelik bazı 
noktaları vurgulamaktadır. 

1. ırkçı düşünce ve önyargıların farkına varır. 
2. öğrencilerin kültürel temelleri ve deneyimleri konu-

sunda bilgi edinir. 
3. öğrencilerin sosyo-ekonomik ve politik bağlamlarını 

anlar. 
4. kültürel değerlere duyarlı sınıf yönetimi becerilerini 

geliştirir. 
5. öğrenme-öğretme süreçlerinde kültürel değerlere 

duyarlı pedagojik yaklaşımı benimser. 

Ford (2007’den akt. Ford 
ve Kea, 2009) kültürel de-
ğerlere duyarlı öğretmen 

1. kültürel kimliğinin farkındadır. 
2. demokratik tutum ve değerlere sahiptir. 
3. sosyal adalet ideolojisine sahiptir. 
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özelliklerini sekiz başlıkla 
ele almaktadır. 

4. farklılıklara saygı gösterir. 
5. önyargılarını kabul eder ve değiştirmeye çalışır. 

6. toplumu ve sorunları farklı bakış açılarıyla değerlen-
dirir. 

7. çokkültürlü eğitim uygulamalarını ve ilkelerini be-
nimser. 

8. farklı ortamlara uyum sağlar. 

Gorski (2010, s.15), öğret-
menlerin kültürel değerlere 
duyarlı eğitimdeki rol ve 

sorumluluklarını iki mad-
dede ifade etmektedir. 

1. kendi önyargıları, varsayımları ve tarafgirlikleri ko-
nusunda bilinçlenir ve bunlar aracılığıyla etrafında 
olan biteni ne şekilde algıladığını inceler. 

2. bu algılarının ve kimliğinin öğrencilerinin öğrenme 
süreçlerini nasıl etkilediğini inceler. 

Tablo 2’de görüldüğü üzere alan yazında çeşitli sorulara -kültürel değerlere duyarlı öğ-

retmen kimdir, rolleri, sorumluluk ve görevleri nelerdir, hangi yeterliklere sahip olmalı-

dır, öğrenme ortamlarını, ders içeriklerini nasıl düzenlemedirler- aranan yanıtlar sonu-

cunda kültürel değerlere duyarlı öğretmen özelliklerine ilişkin farklı sınıflandırmalar ya-

pılmıştır. Bu sınıflandırmalar çok çeşitli olmakla beraber kültürel değerlere duyarlı öğ-
retmen özelliklerine ilişkin genel bir değerlendirme yapabilmek adına ortak birçok gö-

rüşe sahiptir. Bu çalışmaların ortaklaştığı noktalar değerlendirildiğinde: 

a) kültürel değerlere duyarlı öğretmenlerin, kendi kültürel kimliğinin, kendi etnik 

merkezciliğinin ve ön yargılarının farkında olması yani sosyo-kültürel bilince 

sahip olması;  

b) diğer kültürleri tanıması, farklı kültürler konusunda bilgi, anlayış ve farkındalık 

geliştirmesi; öğrencilerin de bu konularda eleştirel bilinç geliştirmesini sağla-

ması (“Hiçbir kültür diğerinden üstün değildir” bilinci);  

c) diğer kültürlere/kültürel çeşitliliğe saygı/kültürel hoşgörü göstermesi ve kültü-

rel çeşitliliği kucaklaması, zenginlik olarak görmesi;  

d) kültürel çeşitlilikten beslenmesi, ders planlarına, materyallere, etkinliklere, ör-

neklere bu çeşitliliği dâhil etmesi (içerik entegrasyonu);  

e) öğrencinin bilgiyi kazanırken geçmiş deneyimlerinin ve var olan bilgi birikimi-

nin ne kadar önemli olduğunun farkında olması ve öğretim yöntem ve teknik-

lerini bunu düşünerek seçmesi (farklılaştırılmış öğretim-kültürel farklara du-

yarlı öğretim);  

f) öğrencilerin öğrenme sürecindeki farklılıklarını dikkate alarak farklı öğretim 

yöntem ve stratejileri kullanması; öğrenme ortamlarını kültürel farklılıkları dik-

kate alarak düzenlemesi; 

g) öğrencileri değerlendirirken sahip oldukları kültürel deneyimlere uygun değer-

lendirme teknikleri (akran değerlendirme, sözlü sunum, portfolyo, proje çalış-

maları, vb.) kullanması;  

h) tüm öğrencilerin öğrenmesini önemsemesi, tüm öğrencilerin öğreneceğine 

inanması ve tüm öğrencilere ilişkin yüksek beklentiye sahip olması;  

i) öğrenciler arasında işbirlikçi öğrenme grupları oluşturarak sosyal uyum sağla-

ması;  
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j) farklılıkların öğrenme ve başarı üzerindeki etkisi hususunda farkındalığa sahip 

olması;  

k) ayrımcı ve ayrıştırıcı tutum ve davranışların karşısında durması; 

l) herkesin eşit söz hakkına sahip olduğu ve eşit katılım sağladığı, tüm kültürle-

rin/farklılıkların eşit temsil edildiği demokratik bir sınıf ortamı yaratması ge-

rektiği sonucuna ulaşılmaktadır.  

Ulaşılan kültürel değerlere duyarlı öğretmen özellikleri, Nayır’ın (2020) değerlendirmesi 

sonucu elde ettiği özellikler ile karşılaştırıldığında, özelliklerin birçoğunun benzer ol-

duğu görülmektedir. Bu çalışmada, Nayır’ın (2020) çalışmasından farklı olarak, kültürel 

farklılıklarının öğrenme ve başarı üzerindeki etkisinin farkında olunması, bu farkında-
lıkla ders içeriğinin, ders materyallerinin, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin, 

öğrenme ortamlarının, değerlendirme yöntemlerinin kültürel farklılıkları yansıtacak ve 

bu farklılıklara cevap olabilecek şekilde tasarlanması ve işbirlikçi öğrenme grupları oluş-

turularak sosyal uyumun desteklenmesi özelikleri tespit edilmiştir. Nayır’ın çalışmasında 

ise bu çalışmadan farklı olarak kültürel değerlere duyarlı öğretmenlerin “toplumsal ola-

rak duyarlı olması” gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu hususlara dikkat edildiğinde 

farklı kültürel temellerle bir araya gelmiş olan öğrenciler için fırsat eşitliği olanaklarının 

yakalanacağı, her bir öğrencinin motivasyon düzeylerinin yükseleceği ve okul bağlılık-

larının artacağı, yüksek düzeyde akademik standartlara ulaşılacağı, sınıf içi etkileşimin 

kolaylaşacağı öngörülmektedir (Nieto ve Bode, 2013, s. 186). Buna ek olarak, kültürel 

değerlere duyarlı eğitim ortamlarında öğrenim gören bireylerin bulundukları ortamı daha 

güvenilir ve kendilerini daha değerli hissettikleri için riskten kaçınma davranışı sergile-
meyecekleri, dolayısıyla hata yapma korkusu taşımayacakları ve böylece öğrenme-öğ-

retme süreçlerine daha kolay bir şekilde dâhil olabilecekleri belirtilmiştir (Abt-Perkins 

ve Gomez, 1998; Artiles ve Harry, 2006; Darling-Hammond, 2000). 

 

Sonuç ve Tartışma 

Küreselleşme ve göçün sonucu olarak farklı kültürlerin bir arada yaşamaya başlaması ve 

neticesinde oluşan çokkültürlü toplumlarda, tüm paydaşların huzur ve barış içerisinde 

yaşayabilmesi; tüm kültürlerin eşit düzeyde temsil edilmesi ve farklılıkların ayrıştırıcı 

bir etmen olarak görülmemesine bağlıdır. Toplumsallaşmanın ilk ayağı olarak okullar, 

farklılıkların tanınması, saygı duyulması ve eşit düzeyde temsil edilmesinin sağlanması 

hususunda önemlidir. Sosyal yaşamın bir uzantısı olan okullarda, (a) yalnızca kültürel 
farklıklara değil tüm farklılıklara karşı kucaklayıcı ve hoşgörülü olmanın, (b) ön yargı 

ve ayrımcılığa karşı farkındalık kazanmanın, (c) öncelikle kendi kimliğini ve kültürünü 

ve sonra diğer kimlikleri tanımanın, (d) çok çeşitli ve farklı bakış açılarını, kültürel ser-

mayeleri, referans çerçevelerini, deneyimleri, önceki öğrenmeleri eğitimde engel değil 

zenginlik ve kaynak olarak görmenin, (e) toplumun derinine işleyen ve yansımalarının 

toplumun tüm kurumlarında kendini gösterdiği hakim kültürün, başka bir tabirle kültürel 

hegemonyanın düşünce şekillerimize, davranışlarımıza nasıl yansıdığının farkına varma-

nın ve bu hususta eleştirel bilince sahip olmanın, (f) tüm öğrencilerin öğrenebileceğine 

ve başarabileceğine inanmanın ve tüm öğrencilere yönelik yüksek beklentiye sahip ol-

manın, (g) farklılıklarından, geldiği yerlerden, önceki öğrenmelerinden ya da öğreneme-

melerinden bağımsız olarak tüm öğrencilerin eğitim imkânlarından eşit şekilde yararla-

nabilmesinin sağlanmasının, kültürel değerlere duyarlı eğitim ve pedagojik yaklaşım te-
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melinde benimsenen kültürel değerlere duyarlı öğretim uygulamaları ile mümkün olabi-

leceği düşünülmektedir. Okulda, daha genel tabir ile eğitim sisteminde sağlanan eşit eri-

şim, öğretimde eşitlik, demokrasi ve adaletin topluma da yansıyacağı ve bu sayede kül-

türel olarak çeşitli toplumlarda kültürel kimliğin korunabileceği, bu kimliklerin toplu-

mun tüm organlarında eşit temsil imkânı bulabileceği, barış, huzur ve demokrasinin ege-

men olduğu bir toplumun inşa edilebileceği düşünülmektedir. Farklılıkların dezavantaj 

olarak görülmediği ve çeşitliliğin yaşatıldığı bir eğitim sisteminde kültürel değerlere du-

yarlı eğitim ve öğretimi sağlayacak olan öğretmenlerin; öğrencileri, eğitim sistemi ve 

büyük çerçevede toplum üzerindeki dönüştürücü misyonunun farkında olması önemlidir. 
Öğretmenlerin, bu önemli misyonunun farkında olarak kültürel değerlere duyarlı öğret-

menler olmasının sağlanmasında; öğretmenlere hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim sağ-

layan kurum ve kuruluşlara önemli görevler düşmektedir. Bu kurum ve kuruluşlar, öğ-

retmenlere rehberlik ederek, onları destekleyerek ve değerlendirerek onların kültürel de-

ğerlere duyarlılık/farkındalık kazanması ve kültürel değerlere duyarlı öğretim uygulama 

noktasında yetenek ve yeterlik geliştirmesini sağlamalı; onlara, mesleki gelişim çabala-

rında ortak olmalıdır. Kültürel değerlere duyarlı eğitimin sağlanmasında, öğretmenlerin 

geliştirdiği farkındalık ve yeterlik ile bireysel olarak yapıp edebileceklerinin yanı sıra, 

eğitimin diğer paydaşlarının bakış açılarının ve yeterliklerinin, eğitimim sisteminin, müf-

redatın, ders materyallerinin, öğretim yöntem ve tekniklerinin, sınıf yönetiminin, ölçme 

ve değerlendirme sistemlerinin de kültürel değerlere duyarlı olarak değişmesi ve dönüş-
mesi gerektiği unutulmamalıdır. 
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Kuram Odaklı Sorun Analizi: Kaos Kuramı ve Romanlarda Üst 

Eğitim Kurumlarına Devam Etmeme Örneği 

 

Yılmaz TONBUL1

Figen ATA ÇİĞDEM 2

 

Giriş   

Türkçe’de ‘Roman’ sözcüğü halk dilinde yer alan ‘çingene’ kelimesi yerine kullanılır. 

Fransızca’da 'tsigane', Yunanca’da 'tsingane', Rusça’da ise 'tsigan' olarak ifade edilen 

‘çingene’ kelimesi eski Türkçe’de yoksul manasına gelen 'çıgan' sözcüğünden gelir (Gü-

lensoy, 2007, s. 231). Zamanla sözcüğün Farsça formu 'çingane' Türkiye Türkçesi’nde 
benimsenmiştir (“Çingeneler”, 2022). Yaşam tarzlarını ve kültürel bağlarını zedeleme-

den hayatlarını sürdürmeye çalışan Romanların yaşadığı sorunları anlamaya yönelik ya-

pılan araştırmaların son yıllarda öne çıktığı görülmektedir. Bu çalışmalarda, Romanların 

Türkiye toplumunun en dezavantajlı gruplarından olduklarının ve Romanlığın aynı za-

manda bir yoksulluk durumu olduğunun altı çizilmektedir. Örneğin, Akkan ve diğerleri 

(2011) tarafından yapılan saha çalışmasında, Romanların toplumda eğitim ile ilişkileri 

en kopuk gruplardan biri olduğu, Roman mahallelerinde eğitimle ilgili gözlemlenebile-

cek ilk olgunun ise eğitim seviyesinin düşüklüğü olduğu, Roman çocukları arasında okul 

terk oranının yüksek olduğu, devamsızlığın sıkça görüldüğü, üst sınıflara geçmiş çocuk-

ların dahi okuma yazmayı sökemediği belirtilmiştir. Devamsızlık, Blandul (2012) tara-

fından öğretmenin bilgisi dışında okula devam etmeme şeklinde ifade edilmekte iken; 
Malcolm ve arkadaşları (2003) mazeretli devamsızlıkların basit yaralanmalara ve rahat-

sızlıklara bağlı olabileceğini, ancak mazeretsiz devamsızlıkların çevresel, sosyal, psiki-

yatrik nedenleri olabileceğini ve bu bağlamda daha çok önem verilmesi gerektiğini vur-

gulamaktadırlar.  

Türkiye’de okula devamsızlık ve okul bırakma ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmak-

tadır. Devamsızlık ve okul terk oranları eğitime erişim sağlama anlamında üzerinde du-

rulması gereken göstergelerdir (ERG, 2016). Roman çocuklarda devamsızlık, okul terk 

oranlarındaki yükseklik ve üst eğitim kurumlarına devam etmeme durumunun başlıca 

nedenleri arasında şunlar sayılabilir: 

 Ekonomik durumlarının yetersizliği ve yoksulluk (Akgün, 2004; Alp ve Taştan, 

2011; Akkan ve diğerleri, 2011; Cerit ve Porsuk, 2020; Genç ve diğerleri 2015; İlik, 

2016; Kabakli,2013; Mercan Uzun ve Bütün, 2015; Tor, 2017) 

 Küçük yaşlardan itibaren gelir kaynağı olarak görülmeleri ve mevsimlik işçilik, sa-

nayide belirli işlerde çalıştırılmaları (Cerit ve Porsuk, 2020; Tor, 2017) ya da küçük 

kardeşlerinin bakıcılığını üstlenmeleri (Beegle ve diğerleri, 2009; Machado ve diğer-

leri, 2013). 
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 Sınırlı devlet desteği (Alp ve Taştan, 2011) 

 Kendi toplumları içerisinde rol modellerinin az olması Kumcağız ve diğerleri, 

(2018); olumsuz rol modellerinin (sabıkalı, mesleksiz, işsiz, düşük eğitim düzeyi) 

çokluğu (Cerit ve Porsuk, 2020; Tor, 2017). 

Araştırmalar incelendiğinde sorunların birçok alt nedenlerinin de olabildiği, dolaylı ola-

rak etkileyen farklı değişkenlerin de yer alabildiği görülmektedir. Bu noktada sorunların 

analizinde kuram odaklı analizlere ve daha derinlemesine incelemelere ihtiyaç olduğu 

söylenebilir. Kuramların araştırmacılar tarafından kullanılması, olaylara geniş açıklama-

lar getirmede ve eylemi yani uygulamayı yönlendirmede (Aydın, 2014), bir problemin 
çözümü aşamasında problemin analiz aşamasını kolaylaştırmada ve her yönden irdelen-

mesine yardımcı olmada önemli katkılar sunar (Miles, 2016). Evers'a (1987) göre, yeni 

bilim olarak adlandırılan doğal tutarlılık, eğitim ve yönetim gibi farklı disiplinlerdeki 

kuramlarının diğer bilimlerle bütüncül olarak değerlendirilmesini gerektirdiğini savun-

makta ve bilimsel bilginin ancak tutarlı ve bütüncül bir şekilde ele alınarak geniş bir 

yorumuna ulaşılabileceği görüşünü vurgulamaktadır. Bu araştırmada Kaos Kuramı 

odaklı bir analiz tercih edilmiştir. Gleick’e (2000) göre, sistemlerde oluşturulan etkiye 

karşı oluşabilecek tepkilerin net olmaması ve olayların ölçülmesindeki belirsizlik kaos 

olarak tanımlanmaktadır. Kaos teorisi ile birlikte sıklıkla kullanılan "kelebek etkisi" de 

denilen "başlangıç durumuna hassas bağımlılık" (Altun, 2001, s.3) öne çıkan kavramlar-

dandır. Bir metafor olarak kelebeğin Pekin'de kanadını çırpması ve bunun bir ay sonra 
New York'taki hava durumuna etkisi ile karakterize edilen kelebek etkisi, birtakım zin-

cirleme olaylarda küçük değişikliklerin büyük sorunlara yol açabileceği kriz noktasını 

(Altun, 2001) temsil etmek üzere kullanılmaktadır. Bu kavramlardan yola çıkıldığında, 

kaosa bağlı olarak yaşanacak sorunlar ile, eğitim kurumlarında bir değişim gereksini-

mine işaret edilmekte ve sorunun kendisinden çok, sorunun ortaya çıkmasına neden ola-

bilecek uygulamalara ve değişimin sürekliliğine odaklanılmasın gerekliliğine vurgu ya-

pılmaktadır (Tonbul, 2020). Bu bağlamda, kuramın sosyal bilimlerde olay ve olguların 

karmaşıklığını açıklamada da yeni bir bakış açısı kazandırdığı ve aynı zamanda sorunları 

veya gelecekte ortaya çıkma olasılığı olan sorunları analiz ederken en küçük bir etkinin 

(kelebek etkisi) görmezden gelinmemesi gerektiğini göstermiştir (Griffths ve diğerleri, 

1991). Bu araştırmada da detaylı bir analize yer verilebilmesi amacıyla ‘Roman çocuk-

ların üst eğitim kurumuna devam etmeme’ sorununa ilişkin alanyazın Kaos Kuramı var-
sayımları temelinde farklı perspektifler dikkate alınarak incelenmiştir.  

Alanyazın, ulusal belgeler (Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi, 2016-2021), 

uluslararası belgeler (UNICEF, 2012; Uluslararası Azınlık Hakları Grubu, 2017), çalış-

taylar (Roman Çocuklar ve Eğitim Çalıştayı, 2011) ve yerel derneklerin (İzmir Romanlar 

Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Raporu) açıklamaları incelendiğinde ülke-

mizde Roman öğrenciler arasında okula ve üst eğitim kurumlarına devamsızlığın önemli 

bir sorun olduğu anlaşılmaktadır. Ancak alanyazında yer alan araştırmalarda ve rapor-

larda bu soruna ilişkin kuramsal bir değerlendirmeye rastlanmadığı görülmüştür. Bu du-

rumun önemli bir eksiklik olduğu, bulgular ışığında kuram odaklı analiz yaklaşımının 

soruna çok boyutlu ışık tutacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda ele alınan araştırma 

soruları şu şekildedir: 

1. Alanyazında yer alan Roman çocukların üst eğitim kurumlarına devam sorununa iliş-

kin öne çıkan unsurlar nelerdir? 

2. Roman çocukların üst eğitim kurumlarına devam etmeme sorununun analizinde Kaos 

Kuramı’ndan nasıl yararlanılabilir? 
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Yöntem 

Bu bölümde araştırmanın modeli, araştırmanın çalışma materyali, veri toplama ve ana-

lizine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.  

 

Araştırmanın Modeli 

Bu çalışmada nitel araştırma temelinde doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Dokü-

man incelemesi, araştırılması hedeflenen olay ve olgular hakkında bilgi içeren yazılı ma-

teryallerin analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu bağlamda, araştırmada nitel 

araştırma desenlerinden belge tarama yöntemi kullanılmış, veriler alanyazından elde 
edilmiştir. Bunun dışında Roman çocukların üst eğitim kurumlarına devam sorununa 

ilişkin tespit edilen alanlarda, kuramların nasıl işe koşulabileceği, araştırmacılar tarafın-

dan geliştirilen örnekler üzerinden verilmeye çalışılmıştır. Bu makalede veri kaynağı 

olarak; Google Scholar ve YÖK tez veri tabanında bulunan lisansüstü tezler, uluslararası 

ve ulusal indekslerde taranan hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler, bildiriler ve ra-

porlar kullanılmıştır. Araştırma soruları belirlenmiş ve bu sorular çerçevesinde kapsamlı 

bir alanyazın taraması yapılmıştır.   

 

Çalışma Materyali  

Araştırmada kullanılan materyaller; “Roman çocuklar”, “devamsızlık”, “eğitime eri-

şim”, “terk” anahtar kelimeleri ile Google Akademi, Ulusal Tez Merkezi, ResearchGate 
ve Ege Üniversitesi Kütüphanesi veri tabanı içerisinde aramalar yapılmıştır. 

 

Veri Toplama ve Analizi 

Veri analizinde tematik içerik analizleri birlikte kullanılmıştır. Betimsel analizde doğru-

dan bir konunun resmedilmesi, tanımlanması ve açıklanması amaçlanmaktadır (Ekiz, 

2017). Betimsel analiz yönteminde elde edilen veriler, önceden belirlenen temalara göre 

özetlenir ve yorumlanır. Buradaki amaç, elde edilen bulguları okuyucuya düzenlenmiş 

ve yorumlanmış bir biçimde sunmaktır. İçerik analizi yoluyla verilerin içinde saklı ola-

bilecek gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışılmaktadır. İçerik analizinde temelde yapılan 

işler, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya ge-

tirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2016). Veri analizinde betimleme, örnekleme ve ilişkilendirme yo-
luna gidilmiştir. Sonuçlar kavram haritaları ile verilmiştir.  

 

Geçerlik ve Güvenirlik 

Çalışmanın geçerliliğini ve güvenirliğini sağlamak için çeşitli teknikler kullanılmıştır. 

Bu tekniklerin kullanım durumu tablolaştırılarak verilmiştir. 
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Tablo 1. Geçerlik ve güvenirlikte kullanılan stratejiler 

                      Analizde Kullanılabilecek Stratejiler** Kullanılan Stratejiler 

G
eç

er
li

k
 

Katılımcılarla uzun süreli etkileşim   

Alanyazından süreç boyunca yararlanma   

Çalışma materyal sayısını artırma    

Katılımcı teyidi   

Uzman incelemesi   

Yansıtıcı günlük kullanımı   

Araştırmacının özelliklerinin belirtilmesi    

Ayrıntılı betimleme    

Örnekleme açısından grubun temsil edilmesi   

G
ü

v
en

ir
li

k
 

Belge tarama verilerin kodlarında sonuçlar arasın-
daki tutarlık  

  

Birden fazla araştırmacının belge taramayı gerçek-
leştirmesi ve bu iki bağlamda edinilen sonuçların 
karşılaştırılması  

  

Dış teyit 

Veri toplama süreci ve nasıl kayıt altına alındığı 

Ham veriler 

 

Geçer-

lik ve 

Güve-

nirlik 

Veri çeşitlemesi  

Belge tarama verilerinin başka nitel veriler ile çe-
şitlenmesi 

Araştırmacı çeşitlemesi 

 

**Anfara ve diğerleri, 2002; Angen, 2000; Connely, 2016; Creswell, 1998; Golafshani, 2003; 
Guba, 1981; Krefting,1991; Patton, 1999 kaynaklarından derlenmiştir. 

 

Tablo 1’de yer alan stratejilerden kullanılanlar işaretlenerek belirtilmektedir. Alanyazın-

dan süreç boyunca yararlanma stratejisi bunlardan biridir. Kaos Kuramı varsayımları 

temelinde alanyazında yer alan makale, rapor ve diğer dokümanlara süreç boyunca baş-

vurulmuş ve temalaştırma süreci boyunca yararlanılmıştır. Çalışmada kullanılan mater-

yal sayısı 2010 yılı ve sonrasındaki çalışmalar baz alınarak belirlenmiştir. Google Scho-

lar ve YÖK tez veri tabanının yanı sıra STK raporları da ele alınmıştır. Kodlar arasında 

tutarlılık araştırmacılar tarafından kontrol edilmiş ve karşılaştırılmıştır.  
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Bulgular 

Üst Eğitim Kurumlarına Devam Sorununa İlişkin Öne Çıkan Unsurlar 

Araştırmanın birinci alt problemi ‘Alanyazında yer alan Roman çocukların üst eğitim 

kurumlarına devam sorununa ilişkin öne çıkan unsurlar nelerdir’ biçiminde idi. Bu bağ-

lamda Roman çocukların üst eğitim kurumlarına devam sorunu kapsamında öne çıkan 

unsurların neler olduğuna yönelik alanyazın taraması yapılmıştır ve Tablo 2’de alanya-

zında yer alan sorunlar temalaştırılarak sunulmuştur. 

 

Tablo 2. Roman çocukların üst eğitim kurumlarına devam sorunu kapsamında öne çıkan 
unsurlar 

 Roman çocukların üst 

eğitim kurumlarına  

devam sorununa ilişkin 

unsurlar 

A
k
g
ü
n
, 

2
0
0
4
 

A
lp

 v
e 

T
aş

ta
n
, 
2
0
1
1
 

A
k
k
an

 v
e 

d
iğ

er
le

ri
, 

2
0
1
1
 

D
ik

ta
ş 

v
e 

d
iğ

er
le

ri
, 

2
0
1
6
 

G
en

ç 
v
e 

d
iğ

er
le

ri
,2

0
1
5
 

İl
ik

, 
2
0
1
6
 

K
ab

ak
li

,2
0
1
3
 

M
er

ca
n
 U

zu
n
 v

e 
B

ü
tü

n
, 
2
0
1
5
 

C
er

it
 v

e 
P

o
rs

u
k
, 

2
0
2
0
 

T
o
r,

 2
0
1
7
 

Y
av

u
za

k
 T

ab
an

,2
0
1
0
 

 
 
 
 
 
 
f 

Ailevi  

etmenler 

Ailenin okula olumsuz 
bakış açısı (başarılı ol-
mama inancı) 

+           + + +     4 

Rol model alınabilecek 
kişi sayısının az olması 

      + +   +     +   4 

Roman öğrencilerin ku-
rallara uymaması/ şiddet 
eğilimi 

      +           + + 3 

Erken evlilik   + +     +           3 

Kız çocukları okula gön-
dermeme eğilimi 

+ +     +             3 

Farklı yaşam tarzlarına 
sahip olma (Konar – Gö-
çerlik) 

    +     + +         3 

Aile bireylerinde sabıkalı 
birey  

                + +   2 

Çocukların okula git-
meme kararlarında etkin 
olmaları 

            +       + 2 

Serbest bir ortamda ye-

tişme 
            +     +   2 

Ailelerin kalabalık olma 
durumu – yetersiz ortam 

      +         +     2 

Aile eğitim düzeylerinin 
yetersizliği 

                +     1 

Eğitimin öncelikli bir 

gündem olmaması 
                  +   1 
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Ortak değerlere, hak ve 
özgürlüklere saygı duy-
mama 

                    + 1 

Roman ailelere ilişkin 
eğitim desteğinin olma-
ması 

          +           1 

Farklı meslekleri edine-
meme inancı 

        +               

Ekonomik 

Etmenler 

 

Ekonomik durum/Yok-

sulluk 
+ + +   + + + + + +   9 

İş durumu – Mevsimlik 
meslekler (Çocuk işçi-
liği) 

+ +     + +   + +     6 

Devlet desteğinin sağlan-

maması 
  +     + +     +     4 

Sosyoekonomik projele-
rin az olması ve sürekli-
lik göstermemesi 

        + +           2 

İstihdam sorunları           + +         2 

Kamusal eğitimin piya-
salaşması 

    +                 1 

Okulla 

ilişkili  

etmenler 

 

Öğrenci başarı durumu +           + +   + + 5 

Eğitim Öğretime adap-
tasyon zorluğu (Müfre-

data uyum) 

      +   +   +       3 

Okul – veli iletişim ek-
sikliği 

      +         +     2 

Roman öğrencilerin ken-
dilerini okula ait hisset-

memesi 

                  +   1 

Okuldan beklentilerin 
karşılanma durumu 

+                     1 

Öğrenci – öğretmen ileti-
şimindeki engeller 

                  +   1 

Roman mahallelerindeki 
okulların yetersiz olduğu 
kanısı 

  +                   1 

Başarısızlık korkusu +                     1 

Dışlanma 

 

Önyargılı tutum       +               1 

Okulda dışlanma, aşağı-
lanma ve ayrımcılık 

  + +   + +     +     5 

 

Tablo 2 incelendiğinde alanyazında, Roman çocukların üst eğitim kurumlarına devam 

sorunu kapsamında ekonomik etmenler, ailevi etmenler, okulla ilişkili etmenler ve dış-

lanma olmak üzere dört alt temada yer alan sorunlara rastlandığı görülmüştür. Ailevi 

etmenler teması altında diğer temalara göre daha fazla sorun yer almaktadır.  
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Kaos Kuramı ile Roman Çocukların Üst Eğitim Kurumlarına Devam Etmeme      

Sorun Analizi 

Araştırmanın ikinci alt problemi ‘Roman çocukların üst eğitim kurumlarına devam et-

meme sorununun analizinde Kaos Kuramından nasıl yararlanılabilir?’ biçiminde idi. 

Araştırmacılar tarafından kuramsal analiz algoritması oluşturulmuş (Şekil 1) ve bu çer-

çevede analiz yapılmıştır. 

Şekil 1. Kuramsal analiz algoritması 

 

Şekil 1’de yer alan kuramsal analiz algoritmasında araştırmacının belirlediği soruna yö-

nelik yapılacak analiz basamakları ayrıntılandırılmıştır. Kuramların belirlenmesi süre-

cinde tekil kuram kullanıma ya da kuram demeti şeklinde bir kuramlar bütününün tercih 

edilmesi durumunda farklı yol haritalarına yer verilmiştir. Bu bağlamda analiz süreci, 

kuramların belirlenmesi, varsayımlarının belirtilmesi, varsayımların araştırmacı tarafın-

dan sorulara dönüştürülmesi, sorular sonrasında ortaya çıkan başlıkların temalaştırılması 

ve alanyazından var olan bulgularla sentezlenmesi basamaklar şeklinde gerçekleştiril-

mekte ve en son basamakta da çözüm önerilerine yer verileceği görülmektedir. Bu araş-

tırmada tekil kuram analizi Kaos Kuramı kullanılarak yapılmıştır.  

 

Tekil Kuram Analizi 

Bu bölümde belirlenen sorunun analizi Kaos Kuramı temelinde gerçekleştirilmiştir. Şe-

kil 2’de Kaos Kuramı varsayımları temelinde ortaya konan tema ve alt temalar sunul-

muştur.  
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Sorunun hangi değişim gereksinimlerinin bir sonucu olduğu veya başka bir söylemle 

nelerin değişmesi gerektiği konusundaki analiz sonuçları ‘algıların ve sunulan olanakla-

rın’ değişmesi gerektiği yönündedir. Algılar temasındaki bulgular kişiye, aileye yönelik 

algılar, benlik algısı ve mesleğe ilişkin algılar alt temalarında bir değişim gereksinimine 

işaret etmektedir. Araştırmalarda Roman çocuklara toplum tarafından olumsuz özellikler 

yüklendiği görülmektedir. 

 “Romanlar yaşadıkları her yerde cimri, küfürbaz, kavgacı, güvenilmez, esrarcı, hır-

sız, pis vb. küçük düşürücü ve aşağılayıcı birçok ifade onları tarif etmekte kullanıl-

maktadır” (Alp ve Taştan, 2011, s. 15). 

 Roman çocuklar şiddete eğilimlidir.  (Diktaş ve diğerleri, 2016; Tor, 2017, Yavuzak 

Taban, 2010). 

 Roman ailelerinde sabıkalı birey bulunmaktadır (Cerit ve Porsuk, 2020); ortak de-

ğerlere, hak ve özgürlüklere saygı duymamaktadırlar (Yavuzak Taban, 2010). 

Algılar konusunda değişmesi gereken bir alt durumun da Romanların eğitime uzak dur-

dukları ve belirli mesleklerle kendilerini sınırladıklarıdır. 

 Roman çocuklar eğitim faaliyetlerine ilgi duymamaktadırlar ve eğitim kurumlarına 

soğukturlar (Tor, 2017; Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi, 2016). 

 “Romanlar müzisyenlik, demircilik, kalaycılık, sepetçilik, elekçilik, hasırcılık, çiçek-

çilik, bohçacılık gibi geleneksel hâle gelmiş meslekler ile ilişkilendirilmekte ve anıl-

maktadır” (Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi, 2016, s. 6; MRG, 2017). 

Benlik algısı alt temasında, Romanların kendilerine yönelik hissettikleri algılarda dışlan-

mışlık, ayrımcılığa uğrama, değersizleştirilme ve gözden çıkarılma kavramlarının öne 

çıktığı görülmektedir. 

 Romanlar dışlandıklarını düşünmektedirler (Alp ve Taştan, 2011, s. 15; Akkan ve 

diğerleri, 2011, s.48; Genç ve diğerleri, 2015; Cerit ve Porsuk, 2020). 

 “Farklı sebeplerle Roman çocuklarının diğer çocuklardan farklı sınıflarda ya da or-

tamlarda eğitimlerine devam ettikleri ya da kendi aralarında kapalı gruplar oluştur-

dukları geçmişte gözlemlenmiştir. Eğitime devam etmekten alıkoyan önemli sorun-

lardan biri de uygulamada gözlenen ayrımcılık algısı ve buna yönelik şikayetlerdir” 

(Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi, 2016, s. 10- 11) 

 Okulun yönetim kademelerinde görev yapmakta olan müdür ve müdür yardımcıları-
nın önyargılı yaklaşımları Roman ailelerin okullar ile bağlantılarını kopartmaktadır 

ve böylece çocuklarının eğitimine olumlu bir yaklaşım göstermelerini engellenmek-

tedir. Buna bir örnek vermek gerekirse, Roman çocuklar okullarda gerçekleştirilen 

milli bayram kutlamalarından ve buna benzer törenlerden çoğu zaman dışlanmakta-

dırlar (Uzpeder, 2008).  

 Okulun yönetim kademelerinde görev yapmakta olan müdür ve müdür yardımcıları-

nın ve öğretmenlerinin, Roman çocuklar için çabalamanın, özveride bulunmanın an-

lamlı olmadığı algısı güçlüdür (Sulukuleliler Gönüllüler Derneği, 2017). 

Sunulan olanaklar temasındaki bulgular sosyal ve ekonomik güçlükler, eğitime yönelik 

bütçe ve destek, okulların ve koşulların yetersizliği, istihdam ve meslek edinme ve devlet 

desteği alt temalarında bir değişim gereksinimine işaret etmektedir. Sosyal ve ekonomik 
güçlükler alt temasında Roman çocukların üst eğitim kurumlarına devam ettirilememe-

lerinin nedenleri arasında velilerin yaşadıkları yoksulluk ve ekonomik yetersizlik öne 

çıkmaktadır. 
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 Roman ailelerin karşı karşıya kaldıkları sosyal ve ekonomik güçlüklerin, Roman ço-

cukların eğitimden uzaklaşmasında önemli bir etken olması birçok araştırmada dile 

getirilmiş ve ekonomik durum konusunda ailelerin ciddi sıkıntılarının bulunduğu be-

lirtilmiştir (Akgün, 2004; Alp ve Taştan, 2011; Akkan ve diğerleri, 2011; Cerit ve 

Porsuk, 2020; Genç ve diğerleri, 2015; İlik, 2016; Kabakli,2013; Kumcağız ve diğer-

leri, 2018; Mercan Uzun ve Bütün, 2015; Tor, 2017). 

Eğitime yönelik bütçe ve destek alt temasında Roman ailelerin çocuklarının eğitime de-

vam etmesi ailelerin gündeminde öncelikli bir durum olarak görülmemektedir. Bu durum 

eğitime yatırım konusunda bir değişime gereksinim olduğuna işaret etmektedir. Eğitime 
ayrılan bütçenin ve sunulan olanakların yetersiz olduğu öne çıkan başlıklardandır. 

 Roman aileler geleceğe güvenle bakamamaktadır. Buna bağlı olarak aileler çocukla-

rın ve gençlerin eğitimlerini sürdürmelerini uzun ve anlamlı olmayan sonu belirsiz 

bir yatırım olarak görmektedir. Bu konuda sunulan olanakların ve sağlanan bütçele-

rin yetersiz olduğu belirtilmektedir (Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi, 

2016; İzmir Romanlar Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Raporu). Roman 

ailelerin eğitim desteğinin bulunmaması, bu olanakların da sunulmaması önemli bir 

eksikliktir (İlik, 2016) 
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Şekil 2. Kaos Kuramı varsayımları temelinde oluşan tema ve alt temalar 

 



 

Okulların ve koşulların yetersizliği alt temasında, Roman mahallelerindeki okulların 

beklentiyi karşılamaması, donanımsal eksikliklerin bulunması, dezavantajlı bölgelerde 

yer alan öğretmen sirkülasyonunun çok olması, öğretmenlerin düşük motivasyonla görev 

yapması ve buna bağlı olarak Roman çocuklarda okula aidiyet ve güven duygusunun 

oluşamaması başlıkları öne çıkmaktadır. 

 Roman mahallelerdeki okulların koşullarının yetersiz olduğu (Alp ve Taştan, 2011) 

ve okuldan beklentilerinin yeterince karşılanmadığı belirtilmektedir (Akgün, 2004). 

“Roman mahallelerinde bulunan okullarda teçhizat ve donatım sorunu bulunmakta-

dır” (İzmir Romanlar Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Raporu, s. 5). 

 Sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı yerlerdeki okullarda öğretmen tayinlerinin sık-

lıkla yaşanması, bu okulların bir nevi "geçiş bölgesi" olmasına yol açmaktadır. Bu 

durum öğrencilerimiz açısından bir "güven problemi” oluşturmaktadır (Roman Ço-

cuklar ve Eğitim Çalıştayı, 2011). 

 Roman çocuklar, genellikle Roman nüfusunun yoğun olduğu okullarda yer almakta 

ve bazı durumlarda okulun tüm öğrencilerinin Roman olduğu görülmektedir. Ge-

nelde yalnızca Roman çocukların gittiği okulların sunduğu eğitim diğer okullara göre 

geridedir ve “bu okullara atanan öğretmenler söz konusu tayini bir ‘cezalandırma’ 

olarak” görmektedirler (Türkiye Avrupa Roman Hakları Merkezi Raporu, 2012, s. 

19). 

İstihdam ve meslek edinme alt temasında, Roman çocukların çocuk yaşta çalışma du-

rumları, statü olarak düşük ve niteliksiz işlerde çalıştıkları ve bu bağlamda sunulan ola-
naklarda değişime ihtiyaç duyulduğu alanyazında vurgulanmaktadır. 

 Roman çocuklarda çocuk işçiliği, mevsimlik meslekler istihdam sorunuyla beraber 

ortaya çıkan bir diğer sorun alanıdır (Alp ve Taştan, 2011; Akgün, 2004; Cerit ve 

Porsuk, 2020; Genç ve diğerleri, 2015; İlik, 2016; Mercan, Uzun ve Bütün, 2015).  

 Roman vatandaşların genellikle nitelikli olmayan ve düşük seviyede işlerde yer al-

dıkları söylenebilir (Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi, 2016). Buna bağlı 

olarak elde edilen gelirin düzensiz olduğu, ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek dü-

zeyde olmadığı ve istihdamın önemli bir sorun olduğu görülmektedir (İlik, 2016; Ka-

baklı, 2013). 

Sorunun hangi sistemler arasındaki uyumsuzluklardan kaynaklandığı konusundaki ana-

liz sonuçları ‘iç ve dış sistemlerin’ temelinde olduğu görülmektedir. İç sistemler tema-
sındaki bulgular incelendiğinde iç sistemlerde yer alan sınıf rehber öğretmenliği, psiko-

lojik danışmanlık, şube öğretmenler kurulu, okul – aile birliği, disiplin ve onur kurulları, 

öğrenci kulüpleri gibi alt sistemlerle ilişkilendirilen araştırmalara rastlanmamıştır. Bu 

kapsamda araştırmalara ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Genel anlamda ise iç sistem-

lere yönelik sorunların; iletişim kanalları, yönetici yaklaşımları, okul içi öğrenci davranış 

sorunları, okul yönetimi ve öğretim kadrosu çatışmaları alt temalarında toplandığı görül-

müştür. 

 Okul ile veli arasında iletişim eksiklikleri bulunmaktadır (Diktaş ve diğerleri, 2011; 

Cerit ve Porsuk, 2020). Öğrenci – öğretmen iletişimi kurulmada engeller bulunmakta 

ve Roman öğrenciler kendilerini okula ait hissetmemektedirler (Tor, 2017). 

 Okulun yönetim kademelerinde görev yapmakta olan müdür ve müdür yardımcıları-
nın ve öğretmenlerinin, Roman çocuklar için gayret sarf etmeye gerek olmadığı (Su-

lukuleliler Gönüllüler Derneği, 2017) ve okul yönetiminin Roman öğrencilerine karşı 

ön yargılı yaklaşımlarının olduğu belirtilmektedir (Uzpeder, 2008). 
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 Roman öğrencilerin okul içi davranış sorunlarının olduğu, kurallara uymadıkları, or-

tak değerlere, hak ve özgürlüklere saygı göstermedikleri ve şiddet eğilimlerinin ol-

duğu belirtilmektedir (Diktaş ve diğerleri, 2011; Tor, 2017; Yavuzak Taban, 2010).  

 Öğretim kadrosunda yaşanan çatışmalar da önemli bir uyum sorununa işaret etmekte 

ve alanyazında “Romanların mahallelerindeki okullarda deneyimsiz öğretmenlerin 

görev yaptığı ve okullarda görev yapan öğretmenlerin ise kendilerinin sürgüne gön-

derildiği” düşünülmektedir (Alp ve Taştan, 2011, s. 34). Özellikle "ücretli öğretmen 

istihdamı"nın fazla olması ve bu öğretmenlerin "sürekli değişkenliği" yine öğrenci-

lerimiz açısından "olumsuz izlenim" oluşturmakta, okulumuzdaki "destek personel 
azlığı" öğrencilerimizin ihtiyacını karşılamakta sorunlara yol açmakta ve "okul çalı-

şanının iş yükü"nü arttırmaktadır (Romanlar Çocuklar ve Eğitim Çalıştayı, 2011, 

s.17). 

Dış sistemler temasındaki bulgular incelendiğinde dış sistemlerde yer alan mülki amirler 

(kaymakamlık, valilik vb.), yükseköğretim kurumları, mesleki eğitim merkezleri, 

STK’lar, akil kişiler gibi alt sistemlere kısmen yer verildiği görülmekte ve bu anlamda 

araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Genel anlamda dış sistemlere ilişkin bulguların okul 

çevre uyumsuzlukları alt temasında toplandığı görülmüştür.    

 Sosyoekonomik projelerin az ve süreklilik göstermemesi kurumsal anlamda çevre ile 

iletişim eksikliklerine işaret etmektedir (Genç ve diğerleri, 2015; İlik, 2016). 

 Okul çevre uyumunun sağlanmasında kurumlarla iş birliği içerisinde olmak, kurum-
lararası destek sağlanmasının gerekli olduğu (SGD, 2017) belirtilmektedir. 

Üst eğitim kurumuna devam etmeme sorununun kimleri nasıl etkilediği yani kaostan et-

kilenen birimler konusundaki analiz sonuçları ‘öğrenci ve yönetim kademeleri’ birimle-

rini işaret etmektedir. Öğrenci alt temasındaki bulgular çocuk işçiliği sorununun var ol-

duğunu ve buna bağlı olarak çocukların devam ve okuma oranında düşük seviyede ol-

maları gibi sorunların bulunduğuna işaret etmektedir. 

 Öğrencilerin okula devam sorunu çoğunlukla güvencesiz, niteliksiz ve düşük statüde 

işlerde çalışmalarına neden olmakta ve çocuk işçiliği sorunundan en çok etkilenen alt 

birim oldukları görülmektedir (Alp ve Taştan, 2011; Akgün, 2004; Cerit ve Porsuk, 

2020; Genç ve diğerleri, 2015; İlik, 2016; Mercan, Uzun ve Bütün, 2015). 

 Romanların karşılaştıkları hak ihlallerini belirlemek amacıyla yapılan saha araştır-

masına göre (Temmuz 2006 – Ocak 2008 arasında) Türkiye’de, okula devam ve 
okuma oranı en düşük olan grup Romanlardır (Unicef, 2012).  

Yönetim kademeleri alt temasındaki bulgular Roman çocukların okul devam sorununa 

yönelik politikaların eksikliğine ve uluslararası raporlarda3 Türkiye’nin bulunduğu ko-

numun da politikaların geliştirilemediğine işaret etmektedir. 

 Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) (2021) verilerine göre Türkiye, Avrupa ülke-

leriyle kıyaslandığında okulu erken bırakma alanında ilk sırada yer almakta ve bu 

yönde politika geliştirilmediği görülmektedir. 

                                                             
3
 “UNESCO’nun Herkes İçin Eğitim çağrısı çerçevesinde Türkiye’de okul dışı çocuk sayısı, 2015 yılında Tür-

kiye’yi evrensel temel eğitim koşullarını karşılamayan 33 ülkeden biri olduğunu göstermiştir (ERG, 2016).  

Türkiye’nin “Roman Katılımının On Yılı (2005-2015)” (Decade of Roma Inclusion) belgesini imzalamaması 

da uluslararası raporlarda yer almış (SGD, 2017) ve Türkiye’nin bu anlamda politika geliştiremediğine işaret 

etmiştir. Roman Çocuklar ve Eğitim Çalıştayı, Roman çocuklara yönelik bir eylem planı hazırlamak amacıyla 

düzenlenmiştir. Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi yayımlanmıştır” (2016). 
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Üst eğitim kurumuna devam etmeme sorunu kapsamında kontrol edilebilecek ve öngö-

rülemeyecek durumlara ilişkin analiz sonuçları ‘kontrol edilebilecekler’ başlığında ey-

lem planlarının ve eğitimden dışlanmaya neden olan engellere yönelik politikaların bu-

lunduğunu göstermekte; ‘kontrol edilemeyecekler’ başlığında ise ön yargıların olduğunu 

göstermektedir.  

 “Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) II. Aşama Eylem Planı 

(2019-2021)" eğitim, istihdam, barınma, sağlık ve sosyal hizmetler ile sosyal yardı-

mın yanı sıra izleme ve değerlendirme alanlarını kapsamakta ve bakanlık, Roman 

vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki sosyo-ekonomik değişimin ve kül-
türel özelliklerin tespit edilmesi amacıyla” 2020-2021, 2021-2022 yıllarında iki ayrı 

saha araştırması gerçekleştirmeyi planlamış ve resmî gazetede bu eylem planları ya-

yımlanmıştır.  

 Türkiye’nin de onayladığı UNICEF (2012a) raporundaki birçok öneri (kampanyalar, 

burslar, materyal desteği vb.) uygulanabilir niteliktedir.  

 

Üst eğitim kurumuna devam etmeme sorununun nasıl bir fırsata dönüştürülebileceğine 

ilişkin analiz sonuçlarından elde edilen çıkarımlar şu şekilde ifade edilebilir: Eğitim 

programlarını gözden geçirerek düzenleme fırsatı, eğitim sistemindeki kurumlar arasında 

eş güdümü, yerel yönetimlerle iş birliği, STK’larla farklı etkileşim fırsatları, çok kim-

likli, çok kültürlü toplumsal yapımızın sağlıklı birlikteliği ve belki de en önemlisi Roman 
çocuklarına kimlikleriyle birlikte mutlu bir hekim, avukat, mühendis ya da öğretmen 

olma fırsatı. Bu mutluluk hem adı geçen meslek gruplarına hem de tüm topluma iyi ge-

lecektir. 

Kelebek etkisi yaratacak adımın, Roman kültürüne saygı çerçevesinde ancak anlayış, ka-

bul ve bireyleri geliştirmeye yönelik bir yaklaşımdan geçtiğini söylemek yanlış olmaya-

caktır. Aşağıda kuramın varsayımları ve alanyazın bulguları ışığında ‘kelebek etkisi’ ya-

ratacak çok sayıda öneri yer almaktadır. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Bu bölümde kuram odaklı analizi, örneklendirmede ele alınan Roman çocukların üst eği-

tim kurumuna devam edememe sorunu özelinde öneriler sunulmakta ve değerlendirme-

lere yer verilmektedir. Ayrıca araştırmada kullanılan kuram odaklı analiz yönteminin 
kullanımı özelinde de önerilere yer verilmektedir.  

 

Roman Çocukların Üst Eğitim Kurumuna Devam Edememe Sorunu Özelinde  

Öneriler 

Kaos kuramı varsayımları üzerinden gerçekleştirilen analize göre değişim gereksinimi 

duyulan başlıklardan algılar bazında; kişiye, aileye ve benliğe ilişkin algıların olduğu 

görülmüştür. Alanyazında da Roman öğrencilerin okullarda müfredat ve ders programı-

nın dışında faaliyetlerin, kültürel, sanatsal ya da spora yönelik gerçekleştirilmesi; Ro-

manların daha çok yaşadığı illerde öğrencilerin başarılarını iyileştirmek amacıyla ilkokul 

ve ortaokul düzeyinde ders dışı eğitim olanaklarının sunulması (Roman Vatandaşlara 

Yönelik Strateji Belgesi, 2016), eğitim müfredatlarında Romanların kültürüne uygun 
ünitelere, alt konulara yer verilmesi, öğretmen yetiştirme programlarında ayrımcılıkla 
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mücadele konularının da ele alınması (Genç ve diğerleri, 2015), Roman kültürü ve tari-

hine ilişkin belgesel vb. programların yapılarak medya aracılığıyla yayınlanması (Roman 

Çocuklar ve Eğitim Çalıştayı, 2011) öne çıkan öneriler arasındadır. Değişim gereksinimi 

duyulan başlıklardan sunulan olanaklar bazında; sosyal ve ekonomik güçlükler, eğitime 

yönelik bütçe ve destek, okulların ve koşulların yetersizliği, meslek edinme ve istihdama 

ilişkin başlıklar yer almıştır. Alanyazında da Roman vatandaşların kamu hizmetlerinden 

yararlanmasına yönelik danışmanlık hizmetleri sağlanması (Roman Vatandaşlara Yöne-

lik Strateji Belgesi, 2016); SYDV (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları)' lerin 

sunduğu eğitim yardımları ve diğer programlar hakkında Roman ailelerin bilgi sahibi 
olması ve sunulan bu yardımlardan yararlanmayan ailelerin yönlendirilmesi (Roman Va-

tandaşlara Yönelik Strateji Belgesi, 2016); müzisyenlik, demircilik gibi mesleklerden 

farklı olarak mesleki eğitim programlarının gelişimine ağırlık verilmesi; müzik akade-

mileri kurulması ve Romanların yoğun yaşadığı büyük illere güzel sanatlar okullarının 

açılması için ilgili mevzuat uygulamasının kolaylaştırılması (İzmir Romanlar Sosyal Da-

yanışma ve Yardımlaşma Derneği Raporu) önerileri yer almaktadır. 

Sorunun hangi ilişkili sistemlerdeki uyumsuzluktan kaynaklandığına ilişkin başlıklardan 

iç sistemler bazında; iletişim kanallarının kapalılığı, yönetici yaklaşımları, öğrenci dav-

ranışları, yönetim ile öğretim kadrosu çatışmaları temelinde uyumsuzluklar öne çıkmış-

tır. Alanyazında da okulun sisteminde yer alan önemli unsurlardan veli, okul aile birliği, 

öğretmen, psikolojik danışman, okul yöneticileri ve çalışanları arasında birlikte hareket 
etmelerini sağlamak gerektiği (Sulukuleli Gönüllüler Derneği (SGD), 2017); öğretmen-

lerin sadece okul içerisinde değil sahada da aktif olarak çalışması sağlanarak çocuklar ve 

aileler ile iletişim içinde olmaları sağlanmalıdır; bu şekilde okula karşı olan tutumlarında 

değişiklik sağlanabileceği ve bunun için mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılması (İz-

mir Romanlar Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Raporu); yöneticilerin okulun 

öğrenci yapısına uygun özelliklere sahip olması ve bu bağlamda “Roman çocukların ol-

duğu okullarda görev yapacak öğretmen ve yöneticilere Roman kültürüne ilişkin oryan-

tasyon eğitimi verilmesi” (Roman Çocuklar ve Eğitim Çalıştayı, 2011) öneriler arasında 

yer almaktadır. Ek olarak, bu tür okullarda öğrenci tanıma uygulamalarına ağırlık veril-

mesi, sınıf rehber öğretmenliği, psikolojik danışmanlık, şube öğretmenler kurulu, okul – 

aile birliği, disiplin ve onur kurulları, öğrenci kulüpleri gibi alt sistemler açısından araş-

tırmaların yapılması önerilebilir. 

Sorunun hangi ilişkili sistemlerdeki uyumsuzluktan kaynaklandığına ilişkin başlıklardan 

dış sistemler bazında; okul çevre uyumsuzlukları yer almaktadır. Alanyazında da Roman 

Çocuklar ve Eğitim Çalıştayı (2011) raporuna göre okulun, çevresindeki kurum ve ku-

ruluşlarla (Belediye, sağlık ocağı, karakol vb.) birlikte hareket etmelerini sağlayan yö-

nerge ve yönetmelikler üzerinde çalışılması, Roman dernekleriyle iletişim ve iş birliğini 

kolaylaştıran ve arttıran etkinliklerin planlanması4,  “dernek temsilcilerine eğitimin 

önemi, proje hazırlama konusunda eğitim verilmesi ve bunun devamında Kalkınma 

Ajansları vb. hibelerden yararlanarak ihtiyaç duydukları konularda proje hazırlayabilme-

lerinin teşvik edilmesi” önerilmektedir.  

                                                             
4
 “Sulukuleli Gönüllüler Derneği (SGD) ise okul çevre iş birliğinin kurulabilmesi için okulun kapalı olduğu 

zamanlarda, çocuklara destek sağlayacak (Toplum Merkezi, STK) kurumlarla birlikte hareket edilmesini, kamu 

kurumlarıyla (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kaymakamlık, Belediye, Ço-

cuk Şube) iş birliği içinde olmayı önermektedir” (2017). 
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Sorunun kapsamında kontrol edilebilecek unsurlar ele alındığında Strateji Belgesi5 ve 

eylem planları, eğitimde dışlanmaya neden olan engellere yönelik politikaların önemli 

olduğu görülmektedir. Üst eğitim kurumuna devam edememe sorunundan etkilenen bi-

rimler alanyazın bulgularına göre öğrenci, öğretmen ve yönetim kademeleri olarak sınıf-

lanabilir. Bu bulgu bile sorunlu olarak düşünülebilir. Roman çocuklarının üst eğitim ku-

rumlarına devam etmemeleri, sadece bu çocukların, onların ailelerinin ve Roman toplu-

munun bir sorunu olarak algılanmamalıdır. Bu bağlamda, Roman çocukların okula de-

vamlarının teşvik edilmesi (ailelere ekonomik destek, barınma – burs ihtiyaçlarının gi-

derilmesi), öğretmenlerin bu okullarda çalışmaları için farklı yöntemler geliştirilmesi, 
seçenekler sunulması (ekonomik teşvik), bu sorunların etkilediği boyutlara (ekonomik, 

toplumsal, siyasal) yönelik araştırmaların yapılması önerilebilir. Alanyazında da Roman 

çocukların okula hiç kaydolmama, geç kayıt olma, düzenli devam etmeme ve okuldan 

erken ayrılma konularındaki durumuna ilişkin olarak alanyazın taraması sınırlılıkları 

kapsamında nicel araştırmaya rastlanmamıştır. Nitel6 araştırmalara ilişkin ise az sayıda 

çalışma yürütülmüştür.  

Sorunun nasıl bir fırsata dönüştürülebileceğine ilişkin fırsatlara dönüşüm süreci bazında; 

eğitim programlarını düzenleme fırsatı, sistemler arasında eş güdümü, iş birliği fırsatları, 

çok kültürlü toplumsal yapı inşa edilmesi gibi fırsatların yer alabileceği düşünülmekte-

dir. İşini iyi yapanların görünür kılınması, çok kültürlülük gibi farklı alanlarda mesleki 

gelişimin sağlanması, kurumlar arası iş birliğinin sağlanması, müfredatın yeniden göz-
den geçirilmesi, AB entegrasyonu – proje artırımının sağlanması da bu bağlamda ek öne-

riler olarak belirtilebilir. Alanyazında bu çerçevede yeterli bulguya erişilememiş olması, 

özellikle sorunun çözümünde yer alabilecek etkinliklere ve örnekleminin Roman öğren-

cilerin oluşturduğu okullarda olumlu bir okul ikliminin nasıl geliştirileceğine yönelik 

araştırmalara ihtiyaç duyulduğuna işaret etmektedir.  

 

Kuram Odaklı Analiz Yöntemi ve Kullanımı Özelinde Öneriler 

Roman çocukların üst eğitim kurumuna devam etmeme sorunu üzerinden gerçekleştiri-

len kuram odaklı analiz sonucunda Kaos Kuramı’nın bazı varsayımlarına ilişkin alanya-

zında yapılmış araştırmalara rastlanmadığı, bunda yeterli bulguya erişilemediği görül-

müştür. Kuram odaklı analiz yaklaşımı sorunun analizi için gerekli sorular üzerinden 

hareket edildiğinden, daha önce sorulmamış sorular üzerinden ihtiyaç duyulan bilgiler 
için ‘eksiklerin’ saptanmasını kolaylaştırmaktadır. Bu da kuram odaklı analiz yöntemini 

işlevsel kılmaktadır. Bu bağlamda, kuram odaklı analiz yönteminin, sorunların anali-

zinde ve çözüm önerileri geliştirmede kullanılması önerilebilir. Lisansüstü eğitimde ku-

ram odaklı analiz ders olarak okutulabilir, bilimsel araştırma dersinde ve diğer derslerde 

sorun analizlerinde kullanılabilir. Bunun yanı sıra kuram odaklı analizin okullarda da 

                                                             
5
 Alanyazında da “2009 yılında Roman Çalıştayı ile başlayan Romanların içerilmesi sürecindeki son ulusal 

politika belgesi olan Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) II. Aşama Eylem Planının 

(2019-2021) hayata geçirilmesi ile Avrupa Birliği adaylık sürecimizle de paralel olarak, 2020-2030 yılları ara-

sındaki politikaları yönlendirecek olan Avrupa Roman Eşitlik, Sosyal İçerme ve Katılım Strateji Çerçevesi ile 

de uyumlu, yeni dönem için, yeterli bütçe tahsis olan güçlü bir ulusal strateji belgesinin katılımcı ve kapsayıcı 

bir şekilde hazırlanması önemli öneri başlıklarındandır.” 
6
 Nitel desenlerde yürütülen az sayıdaki araştırmanın önerileri şöyle özetlenebilir: Roman çocukların eğitimden 

dışlanma riskini azaltmaya yönelik araştırmalar yapılması; MEB ve bakanlıklar gibi yönetim kademelerine 

yönelik çocuk yararına ve toplumsal cinsiyeti dikkate alan yeni politikalar geliştirilmesi, eğitimden dışlanma 

riskini artıran uygulama ve politikaların kaldırılması önerilmektedir (Unicef, 2012a). 
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uygulanabilirliğinin arttırılması amacıyla, eğitim yöneticilerine ve öğretmenlere yönelik 

kuram odaklı analiz eğitimleri verilebilir. Analiz sürecinde tekil bir kuramdan faydala-

nılacağı gibi kuram demeti üzerinden örtüşen varsayımların belirlenerek birlikte işe ko-

şulması da sağlanabilir. Kuram demeti oluştururken nasıl bir algoritma geliştirilmeli ko-

nusu ile ilgili araştırmalara da ihtiyaç duyulmaktadır. 
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http://www.errc.org/uploads/upload_en/file/biz-buraday%C4%B1z!-t%C3%BCrkiye%E2%80%99de-romanlar-ayr%C4%B1mc%C4%B1-uygulamalar-ve-hak-m%C3%BCcadelesi.pdf
http://www.errc.org/uploads/upload_en/file/biz-buraday%C4%B1z!-t%C3%BCrkiye%E2%80%99de-romanlar-ayr%C4%B1mc%C4%B1-uygulamalar-ve-hak-m%C3%BCcadelesi.pdf
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  Zihinselleştirme Olgusunun Dilsel Görünümleri ve Göç  

Teması Bağlamında Okur Deneyimine Sunduğu İmkânlar:  

“Kuş Olsam Evime Uçsam” Örneği 

 

Nermin YAZICI 1 

Günçe GÜNDUĞDU 2 

 

Giriş 

Empati gibi bir başkasının zihinsel durumunu anlamaya yönelik beceriler, kişinin duy-

gusal ve sosyal bağlamlarını tanımayı gerektirmektedir. Kurmaca anlatılar, okura simüle 

edilmiş yaşam deneyimleri sunarak okurun bu türden bağlamları kapsayan bir gerçekliği 

algılamasını sağlar. Çocuk edebiyatı, çocukların farklı yaşam deneyimlerini kurmaca an-

latılar aracılığıyla deneyimlemelerine olanak sağlayarak sağlıklı duygu ve tepkiler geliş-

tirmelerinde önemli bir işlev üstlenir. Kurmaca anlatıların kendine özgü metinsel biçim-

lenişleri ve çeşitli dilsel yapılar, okurda oluşabilecek bu tepkilerin gelişimini destekle-

mektedir. Zihinsel durum fiilleri de bir başkasının zihnine ve bilinç durumuna erişimi 

sağlayan ve açıkça işaretlenen dilsel yapılardan biridir. Bu perspektifle, bu çalışmada 

güncel bir deneyim olarak göç ve göçmenlik temasına odaklanan Kuş Olsam Evime Uç-
sam başlıklı eserde yer alan zihinsel durum fiilleri okurda empatik etki uyandırma ola-

nağı bakımından betimlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda öncelikle 

zihinselleştirme olgusu ve buna ilişkin kavramlar açıklanmış, sonrasında bilişsel edebi-

yat araştırmaları kapsamında anlatı empatisine (narrative empathy) değinilmiş ve ince-

leme sonunda ulaşılan araştırma bulguları örneklerle sunulmuştur. 

Bireyin kendisi ve başkalarının davranışlarının ardında yatan düşünce, istek, niyet, ihti-

yaç ve duygu gibi zihin durumlarını anlama ve ilişkilendirebilme becerisini içeren zihin-

selleştirme (Halfon & Coşkun, 2021); zihin kuramı, zihin okuma ve empati gibi kavram-

larla incelenir. Özellikle çocukların sosyal ve duygusal gelişim sürecinde, kendilerini ve 

bir başkasını anlama yetenekleri üzerinde etkili olan zihinselleştirme olgusu, dilsel ola-

rak zihinsel durum aktaran/belirten ifadelerle belirlenir. Bu bağlamda duygular ve zihin 
hakkındaki konuşmalar, benliğin ve diğerlerinin içsel durumları hakkında önemli bir 

bilgi kaynağıdır (Dunn & Brophy, 2005).  

Duyguların ve bilişsel durumların sunumu olarak zihinsel durum dili, çocukların zihin-

selleştirme becerilerinin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla farklı ba-

kış açılarını içeren konuşmalara maruz kalmak, çocukların bir başkasının zihinsel dün-

yasını anlama becerilerini geliştirmesi açısından önemlidir (Harris, 2005; akt. Gola, 

2012). Ayrıca, zihinsel durumlara yönelik konuşmalar, akran etkileşimini arttırmanın 

yanı sıra zihinsel dünyaya açıkça atıfta bulunmasıyla farklı bir fikri veya inancı paylaşma 

konusunda çatışmalı etkileşimlerin yumuşatılmasında da etkilidir (Brown vd., 1996). 
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Zihinsel durum dilinin incelendiği çalışmalarda, zihin durumu sözcüklerini daha fazla 

kullanan çocukların zihin kuramı becerilerinin daha gelişmiş olduğu ve başkalarının dav-

ranış ve duygularını iyi anladıkları gözlemlenmiştir (Halfon & Coşkun, 2021). Bu ça-

lışma kapsamında da seçilen kurmaca eserde yer alan; duygu durumunu, psikolojik sü-

reci ve düşünceleri gösteren zihinsel eylemler çerçevesinde bir inceleme gerçekleştiril-

miştir. 

Zihinsel eylemler, konuşucunun duygu durumunu, psikolojik sürecini ve düşüncelerini 

gösteren dilsel yapılardır. Bu eylem türü doğrudan konuşucunun kendi düşüncelerini ak-

tarmaktadır (Hirik, 2018). Yapılan araştırmalarda kişinin iç dünyasına ve zihinsel algı-
sına işaret eden zihinsel fiillerin çocukların zihinselleştirme becerilerindeki etkisine dik-

kat çekilmiştir (Shatz vd., 1983; Papafrogou, Cassidy & Gleitman, 2007; Gola, 2012). 

Adrian ve arkadaşlarının (2007) çalışması, annelerin çocuklarına okudukları kitaplarda 

geçen “düşünmek, inanmak, hatırlamak, bilmek, anlamak” gibi zihinsel eylemlerin anne 

dilinde daha sık yer alması durumunda çocukların diğerlerinin zihinsel durumlarını daha 

iyi anladıklarını göstermiştir. Bununla birlikte, zihin durumlarını ifade eden fiiller, zihin-

sel durumların doğrudan temsil edilmesi için bir önkoşul niteliği sergilemese de çocuk-

ların zihinsel durumları anlaması ve iletişim kurabilmeleri için kolaylaştırıcı unsurlardır 

(Ünal & Baturlar, 2020). Dünya ve yaşam deneyimi sınırlı olan çocuklar, çeşitli zihinsel 

durum ifadeleri ile anlatılarda da karşılaşmaktadır. Zihinsel eylemler gibi belli eylem 

türleri, özellikle anlatı metinlerinde okurla kurduğu iletişim çerçevesinde duyguların açık 
bir atfını sunması bakımından okurun metne yönelik empati geliştirme eğilimini destek-

leyebilir. Bu çalışmada da çocuklar için kurgulanmış ve mültecilik gibi güncel bir dene-

yime odaklanan Kuş Olsam Evime Uçsam başlıklı eser, metinde yer alan zihinsel eylem-

lerin okura sunduğu bu türden imkânlar bakımından betimlenecektir. 

 

Zihinselleştirme ve Kurmaca Anlatı 

Kurmaca anlatı, bilincin sunumuna olanak tanıyan bir metin türüdür. Hamburger (1973, 

akt. Cohn, 2008) kurmaca anlatıyı, kurmaca olmayan anlatıdan ve anlatısal olmayan kur-

macadan ayıran şeyin bilincin temsili olduğunu vurgular. Kurmaca eserler, doğaları ge-

reği başka bir zihni okumayı, sunulan kurmaca karakterler dolayımıyla zorunlu kılar. 

Karakterlerinin bu türden içsel durumlarının temsil edilmesi kurmacayı gerçeklikten 

ayırdığı gibi ona gerçek olmayan bir gerçeklik görünümü de kazandırmaktadır (Cohn, 
2008). Tam da bu nedenle okur, metne yönelik duyuşsal ve bilişsel bir tepki geliştirmek-

tedir.  

Bruner (1987) de kurmacanın okura bir yaşam deneyimi sunarak, okuru anlatıdaki örtük 

anlamlara odaklayıp özneleştirdiğini öne sürer. Okurun özneleştiği nokta, kurmacada su-

nulan gerçekliği kurmaca karakterlerin bilinç filtreleri aracılığıyla algılayarak farklı de-

neyimlerle karşılaşması anlamına gelir. Kurmaca anlatı içinde bilincin sunumu ise zihin 

fiilleri, iç monologlar, zaman ve yer zarfları gibi zihinsel faaliyetin dilsel örüntüleri ola-

rak tanımlanan araçlarla gerçekleştirilir (Cohn, 2008). Kurmaca anlatıların diğer metin 

türlerine göre okurda karaktere yönelik bir empati geliştirerek onun gerçekliğini dene-

yimleme noktasında empatik bir etki yarattığı bilinmektedir (Kidd & Castano, 2003; 

Kuzmicova, 2017). Çünkü okur kurmaca dünyaya girdiğinde, dünya gerçekliğine ilişkin 
ön bilgisini ve gerçek olduğuna inandığı bilgileri işlemeye eğilimlidir (Wood, 1982; 

Eagly & Chaiken, 1993; Petty & Cacioppo, 1986; akt. Prentice ve diğerleri, 1997).  
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Okur, kurmaca bir anlatıyı okuma sürecinde kavramsal bağlam içinde sunulan düşünce 

ve duyguları deneyimlemekte ve anlam dünyaları inşa etmektedir. Bu türden deneyimler 

yalnızca bir “eğlenme” biçimi değil, aynı zamanda gerçek dünya deneyimlerini etkileyen 

gerçek ve kalıcı etkilere sahiptir (Mar vd., 2006). Vermeule (2010; akt. Nikolajeva, 

2014) “kurmaca insanlarla etkileşimde olmanın, zihnimizin nasıl çalıştığını gösteren, in-

sanın bilişsel uğraşı haline geldiğini” ifade eder. Bu bağlamda kurmaca okurunun karşı-

sına bilişsel psikolojinin iki temel kavramı ön plana çıkmaktadır: Zihin Kuramı ve em-

pati (Nikolajeva, 2014).  

Diğer insanların nasıl düşündüğünü anlamayı içeren Zihin Kuramı, zihinsel durumları 
diğer insanlara atfedebilme, onların davranışlarını, tepkilerini, beden dili ve mimiklerini 

anlamlandırma becerilerine dayanır. Zihin Kuramı becerileri, insanlarla etkileşim içinde 

olmamızı, başkalarının davranışlarını, tutum ve inançlarını tahmin etmemizi ve bunlara 

karşın kendi davranışlarımızı pozisyonlamayı mümkün kılmaktadır.  Araştırmacılar, Zi-

hin Kuramı’nı (ZK) diğerlerinin duygularını algılama ve anlama yeteneği olarak tanım-

lanan Duygusal ZK ve başkalarının inanç ve niyetlerinin çıkarımı ve temsili olarak ifade 

edilen Bilişsel ZK olarak iki başlıkta ele almaktadır. ZK'nın duygusal bileşenleri empati 

ve antisosyal davranışlar ile bağlantılıdır (Kidd & Costano, 2013).  

Kidd ve Costano’ya göre (2013) okurlar, kurgu karakterlerin duygu ve düşüncelerini an-

lamak ve yorumlamak için bazı kaynaklara başvurmalıdır. Bu kaynaklar ZK’ına işaret 

eden çeşitli dilsel araçları da kapsamaktadır. Zunshine (2006) da benzer şekilde kurmaca 
metinlerin yorumlanmasında ZK’yı kullanarak geliştirdiği bir modelleme önermiştir. 

Kurmaca okumanın “ödülü” okurun deneyimleme ihtimali bulunan, ancak o an için oku-

run zihinsel durumundan farklı olan mevcut bir zihinsel durumu deneyimleme olanağı 

veren kaynaklar sunmasıdır (Zunshine, 2006). Bu kaynaklar, Zihin Kuramı süreçleriyle 

ilgili ipuçlarıdır. Birey, anlatı boyunca kahramanın deneyimini takip etme eğilimindedir 

ve bu nedenle doğrudan perspektif almayı uygular (Black ve diğerleri, 1979). ZK’da yer 

alan perspektif / bakış açısı alma empati becerisiyle ilişkilenir. Empatik perspektif alma, 

kurmaca karakterlerle ilişki kurma deneyiminin altındaki temel psikolojik mekanizma 

olarak kabul edilmektedir (Gaut, 1999; Keen, 2013; van Lissa vd.; akt. Fernandez-Quin-

tanilla, 2020). 

Başkaları ile duygu bağı kurma ve diğer insanların nasıl hissettiğini anlama becerisini 

içeren empati, bu yönüyle önemli sosyal becerilerden biridir. Başkasının bulunduğu sı-
kıntılı durumlara çare bulma arzusu yaratan empati, daha yaşanabilir bir dünyanın önko-

şulu olarak görünmektedir (Yağcıoğlu, 2022). Bu türden bir “anlatısal güç” ahlaki dü-

zenlemelere bir hazırlık olarak kurgulanabilir ve empati olgusu belli bir toplum tipolojisi 

çizebilir. 

Empati, farklı kültürlerin, tarihsel gerçeklerin veya metinlerin yorumlanmasında da 

önemli bir rol oynamaktadır (Ergün Atbaşı, 2022). Özellikle çocuk okurun empati bece-

risini harekete geçiren çocuk edebiyatı eserleri göç gibi trajik olguların okur tarafından 

daha iyi anlaşılmasında bir araç işlevi üstlenebilir (Uysal & Şen, 2021). 

Empati, bilişsel edebiyat çalışmaları kapsamında “anlatı empatisi” olarak kavramsallaş-

tırılmıştır. Keen (2007) anlatı empatisini okur-yazar arasındaki duygusal ve bilişsel bir 

etkileşimin doğal bir sonucu olarak betimler. Keen’e göre kurmaca bir eserde kurmaca 
karakterin varlığı dolayımıyla sunulan yaşam deneyimleri, okur açısından gerçek yaşa-

mın simüle edilmiş deneyimleridir ve bu çerçevede okur kendi yaşam alanından uzak 

deneyimlere de tanıklık eder. Nikolajeva da (2014) hayvan karakterler üzerinden örnek-
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lendirdiği simüle edilen soyut deneyimlerin, okurlara farklı deneyimler yaşayan insanla-

rın ne hissedebilecekleri veya deneyimleyebilecekleri konusunda farkındalık kazandıra-

bileceklerini vurgulamaktadır. Üstelik okurun gerçek dünya deneyimlerine yönelik em-

pati geliştirilebileceği bir alan olarak kurmaca, tam da simüle edilmiş deneyimlerle ku-

rulması açısından okur için “güvenli” bölgedir (Keen, 2007).  

Keen’in anlatısal empati yaklaşımı son yıllarda önem kazanan nörobilim çalışmalarıyla 

da paralellik gösterir. Karakter deneyiminin okur tarafından zihinselleştirilmesinde ve 

duygularını yansılayan durumların zihinsel temsilinde ayna nöronlar rol oynar (Nikola-

jeva, 2014). Nikolajeva’ya göre kurmaca bir eserdeki yazınsal karakterlerle özdeşim kur-
mak bu nöronların etkileşimi ile gerçekleşir. Bununla birlikte çalışmalar kurmaca anla-

tılarda kullanılan zamir, görsel, zihinsel durum fiilleri, anlatıcı ve odaklayım seçimi gibi 

metinsel stratejilerin de zihin durumunu anlamlandırmada etkili olduğunu ortaya koy-

muştur (Fernandez-Quintanilla, 2020; Kuzmicova, vd., 2017; Laffer, 2016; Nikolajeva, 

2014; van Lissa vd., 2016). Rooth ve Hall (1994) kurmaca anlatı içerisinde yer verilen 

içsel durum sözcüklerinin okur tarafından kurmaca karakterin ne düşündüğü ile ne bil-

diği arasındaki ayrımı yapabilmede, bu karakterin zihinsel durumlarının yorumlanma-

sında ve karakterin geçmiş, şimdi ve geleceğe yönelik durumlarının analizinin yapılma-

sına uygun bir ortam sağladığını belirtir. Bu türden içsel durum sözcükleri üç yaş dolay-

larında edinilmekle beraber (Shatz vd., 1983) Corson (1985; akt. Booth & Hall) farklı 

metin türleri ile gerçekleştirdiği çalışmasında çocuğun bu sözcüklerle daha çok yazınsal 
metinlerde ve ders kitaplarında karşılaştığını belirtmiştir.  

Anlatıcı, yazarın kendi gerçek benliğinden ayrı olarak anlatma edimini gerçekleştiren 

metne yerleşmiş ses, karakter veya kişidir (Bennett ve Royle, 2016) ve okur ile anlatı 

dünyası arasındaki bağlantıyı sağlama işlevi üstlenir (Tüfekçi Can, 2014). Wyile (2003) 

çocuk anlatılarında hikâyeyi anlatan bir anlatıcının varlığının, kurgusal karakterlerin ya-

pılarını ve okuyucunun metni algılama biçimini etkilediğini öne sürer. Özellikle birinci 

tekil kişi olarak görünüm sunan anlatıcının, okura kurmaca eserde sunulan kurgusal ka-

rakterin deneyimleriyle yakın ilişki kurma olanağı verdiği bilinmektedir (Wyile, 2003). 

Birinci kişi anlatıcının bilgisi dışsal olmaktan çok içseldir, okura kendini nasıl gördüğüne 

ilişkin kanıtlar sunar (Beard, 2004). Birinci şahıs anlatıcı, özellikle çocuk okurları anla-

tılan öykünün bir öz-deneyim öyküsü olduğuna inandırabilmektedir (Şen, 2021). Keen 

(2007) de birinci tekil şahıs anlatıcının okurun empati geliştirmesine olanak verdiğini 
belirtir. Çocuk okurlar, yazarın otobiyografisinden veya eserin yayın tarihinden haberdar 

olmayabilirler, böyle bir durumda birinci şahıs anlatıcının varlığı anlatı sesinin benim-

senmesinde önemli bir işleve sahiptir (Nikolajeva, 2014). 

Okuru empatik bir deneyime yönlendiren bir diğer kaynak ise karakterlerin bilinç ve 

duygusal durumlarının betimlenmesidir. Fernandez-Quintanilla (2020) çeşitli anlatı tek-

niklerinin okurların empati becerilerine etkisini araştırdığı çalışmasında, empatik etkiyi 

güçlendirdiğini varsaydığı bazı metinsel stratejileri ele almıştır. Bu stratejiler anlatıcı ve 

odaklayım, söylem sunumu, duygu sunumu ve karakterizasyon teknikleridir. Birinci te-

kil anlatıcının varlığı, söylem ve duygu sunumunda zihinsel durumları işaretleyen sıfat, 

eylem gibi yapıların kullanımı, karakterizasyonda ise karakterin eylemleri üzerinden ka-

raktere ideolojik işlevlerin yüklenmesi gibi çeşitli stratejilerden bahsetmektedir. 

Çocuklara yönelik anlatıların en önemli kaynaklarından biri çocuk edebiyatıdır. Çocuk-

ların yaşama yönelik bazı deneyimlerinin sınırlı olması, başkasının davranışını anlam-

landırmada, ilişki kurmada veya baş etmede çocuğa seslenecek bir yazının varlığını ge-

rektirir.  Kültürel çeşitlilik veya kültürel ötekilik gibi konular çocuk edebiyatı aracılığıyla 
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çeşitli şekillerde temalaştırılarak insan hakları ve sosyal adaletin örnekleri olarak sunulur 

(Mallan, 2013). Bishop’a göre (1999) bir kitap, çocuklar için farklı dünyalara ve dene-

yimlere açılan bir pencere olabilir. Bishop’ın ifadesi ile “sürgülü bir cam kapı” çocuğun 

okur olarak farklı bir dünyaya girmesine izin verir. Ve bu dünya, yalnızca yeterince tem-

sil edilmeyen çocukları değil; kendi değerlerini abartarak dünyayı “pek de doğru olma-

yan” biçimde algılayan çocukları da kapsar. Benzer yaşam deneyimleri yaşamayan öğ-

renciler, “öteki” olanın hikâyelerini paylaşarak dünyayı ve onları daha iyi anlayabilirler 

(Ward & Warren, 2020).  Tam da bu nedenle, çocuklar için oluşturulan kurmaca anlatı-

lar, zihinsel durumların atfedilmesi yoluyla başkalarının davranışlarını anlama görevinde 
önemli bir "eğitim" aracı olabilirler (Cassidy vd., 1998). Çocuklar, aynı deneyimi pay-

laşmasalar da o deneyime maruz kalanlarla karşılaştıkları bir sosyal bağlam içerisinde 

bulunurlar. Güncel bir sorun olarak karşımıza çıkan mülteci krizi bu duruma yakın bir 

örnektir.  

Mülteci, savaş, şiddet veya zulüm gibi nedenlerle nedeniyle ülkesinden ayrılmak zorunda 

kalan kişi olarak tanımlanır. United Nations High Commissioner for Refugees verilerine 

göre (2018) küresel anlamda milyonlarca mültecinin yaklaşık yarısını eğitim fırsatların-

dan yararlanamayan, zor yaşam koşullarıyla karşı karşıya olan 18 yaş altı çocuklar oluş-

turmaktadır. Türkiye’de ise 3,6 milyon geçici koruma statüsü altında yer alan mülteci 

nüfusun 1,6 milyonu çocuklardan oluşmaktadır (UNICEF, 2019). Çocuk edebiyatı ya-

pıtları içerisinde de mülteci deneyimine odaklanan metinler, küresel mülteci krizi bağla-
mında yaşanan karmaşık sosyal durumların anlaşılmasında eğitsel bir işlev görebilirler 

(Ward & Warren, 2020).  

Bu türden deneyimlerin konu edinildiği kurmaca anlatılarda, okurun empati becerisini 

işe koşması açısından zihinsel eylemlerin metindeki çeşitliliğini, sıklığını ve hangi içe-

rikle sunulduğunu incelemek anlamlıdır. Bu çalışmada güncelliğini koruyan, toplumsal 

yaşamda karşılığı olan ve mülteci çocuklarla karşılaşan çocuk okurlara hitap etmesi ne-

deniyle Suriye’den Türkiye’ye göç etmiş bir çocuğun anlatısını sunan Kuş Olsam Evime 

Uçsam eseri incelenmiştir.  

Çalışmada incelenecek eserin seçiminde birinci tekil kişi anlatıcının varlığı dikkate alın-

mıştır. Birinci tekil kişi anlatıcının, çocuk okuru anlatıdaki kurgusal karakterin deneyim-

leriyle özdeşleşme (Wyile, 2003) ve empati geliştirme (Keen, 2006) imkânı sunması ba-

kımından anlatıcının birinci tekil kişi anlatıcıyla sunulması önemlidir. 

 Çalışma kapsamında incelenen fiiller psikoloji (Duman, 2018, Yılmaz, 2014) ve dilbi-

lim alanında (Biber ve diğerleri, 1999; Halliday, 2004; Yaylagül, 2005; Yıldız, 2016) 

gerçekleştirilen zihinsel durum ifadelerine yönelik sınıflamalardan yararlanılarak oluş-

turulmuştur. 

Çalışmanın doğrudan amacı olmamakla birlikte eserde, karakterin duygusal ve bilişsel 

temsiline yönelik önemli ipuçları vermeleri ve zihin durumuna işaret etmeleri nedeniyle 

kalıp sözler ve metaforların kullanımı da incelemeye dahil edilmiştir. Çalışmada, söz-

cüklerin kullanıldıkları bağlamda farklı anlamsal görünümler sergilemeleri nedeniyle 

metin bölütleri düzeyinde inceleme gerçekleştirilmiştir. 
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Yöntem 

Kuş Olsam Evime Uçsam başlıklı eseri zihinsel durum fiillerine yer verme durumu açı-

sından incelemeyi amaçlayan bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalış-

ması yöntemi kullanılmıştır. Durum çalışmasında genel anlamıyla bir olguya odaklanı-

larak bütüncül bir açıklama ve betimleme eğilimi gösterilmektedir (Gall vd., 1995, 1998; 

akt. Berg & Lune, 2019).  

Çalışmanın verileri doküman incelemesi tekniği ile elde edilmiştir. Doküman incelemesi, 

araştırılması hedeflenen konuya ilişkin mevcut yazılı ve görsel materyallerin analiz edil-

mesinde kullanılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). 

 

İnceleme Nesnesi 

Çalışmada Türk çocuk yazınında göç konusunu ele alan eserler arasından Suriye’den 

Türkiye’ye savaş nedeniyle göçen bir çocuğun göç deneyimini konu alması ve anlatının 

göçü doğrudan deneyimleyen olarak birinci kişi anlatıcı ile sunulması nedeniyle Güzin 

Öztürk tarafından kaleme alınan Kuş Olsam Evime Uçsam başlıklı eser incelenmiştir. 

Eserde Suriye’deki savaşta evini ve ağabeyini kaybeden Beşir’in Halep’teki savaştan ka-

çarak ailesiyle Türkiye’ye sığınması konu edinilmiştir. Kitapta ailenin göç sürecine, göç-

men kamplarının şartlarına, göçmen kampından büyük şehre geçişe, mültecilerin ekono-

mik, toplumsal ve kültürel açıdan yaşam olanaklarına değinilmiştir. Eserde, bir çocuğun 

savaş ve göç karşısında hissettiklerine odaklanılmasıyla beraber bu türden durumların 
doğurduğu olumsuz sonuçlar karşısında hayata karşı tutumuna da (Uysal & Şen, 2021) 

dikkat çekilmektedir.  

Eser, ait olduğu yayınevi tarafından hedef kitlesi 10 yaş ve üzeri olarak belirlenmiştir. 

Eser 120 sayfadan oluşmaktadır. Resimli roman türünde olan eserde duygu durumu gön-

derimleri metnin akışıyla uyumlu bir biçimde görsellerle desteklenerek sunulmuştur. 

Eserin dili, çocuk diline uygun şekilde biçimlendirilmiş olup tümce uzunlukları ve söz-

cük seçimi bakımından çocuğa görelik özellikleriyle uyumludur. 

 

Veri Analizi 

Nitel veri analizinde öncelikli olarak durumları kategorize eden özelliklerin sınıflandı-

rılması gerekliliği (Schatzman & Strauss, 1973; akt. Creswell, 2013) göz önünde bulun-

durularak betimsel analiz yöntemine başvurulmuştur. Betimsel analiz, çalışma sonu-
cunda elde edilen verilerin var olan kategori ve temalarla ilişkilendirilmesini kapsamak-

tadır. 

 

Bulgular 

Kuş Olsam Evime Uçsam metninde yer alan zihinsel durum fiillerinin ilişkilendikleri 

ulamlar, gösterdikleri çeşitlilik ve sıklık Tablo 1’de sunulmuştur: 
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Tablo 1. Zihinsel durum fiillerine ilişkin bulgular 

Duygu f % Biliş f % Algı f % 

Ağla-  25 8,7 Alış-  2 1,8 Acı- 15 9,3 

Canı sıkıl- 2 0,6 Aklına gel-  6 5,6 Acık-  3 1,8 

Dayan- 4 1 Anla-  30 28,3 Ağrı- 1 0,6 

Eğlen- 1 0,3 Bil- 32 30,1 Bak- 56 34,7 

Gül- 12 4,1 Düşün- 12 11,3 Bat- 1 0,6 

Gülümse- 9 3,1 Fark et-  5 4,7 Dinle- 3 1,8 

Heyecanlan- 3 1 Hatırla-  9 8,4 Dokun- 4 2,4 

Hisset- 8 2,7 Karar ver- 4 3,7 Doy- 3 1,8 

İnan- 3 1 Rahatla-  1 0,9 Duy- 28 17,3 

İrkil- 1 0,3 Unut-  12 11,3 Duyul- 7 4,3 

İste- 96 33,5 Vazgeç- 3 2,8 Gör- 49 30,4 

Kahkaha at- 1 0,3  Görün- 9 5,5 

Kız- 14 4,8 İç- 2 1,2 

Kork- 34 11,8 İzle- 1 0,6 

Merak et- 3 1 Kok- 16 9,9 

Özle- 4 1,3 Kokla- 1 0,6 

Pişman ol- 1 0,3 Koku al- 1 0,6 

Sevin- 13 4,5 Kokusu gel- 3 1,8 

Sev- 15 5,2 Midesi bulan- 2 1,2 

Sevinçli ol- 4 1,3 Sarsıl- 1 0,6 

Şaşır- 6 2 Oku- 4 2,4 

Umursa- 1 0,3 Uyuş- 1 0,6 

Utan- 3 1 Üşü- 6 3,7 

Üzül- 20 6,9 Yankılan- 1 0,6 

 Yan- 3 1,8 

Ye- 8 4,9 

Yorul- 1 0,6 

Toplam 285 100  106 100  162 100 

Genel Toplam 553 51,7   19,1   29,1 

 

Tablo 1’de incelenen eserde yer alan zihinsel durum fiillerinin frekans ve yüzdeleri ve-

rilmiştir. Eserde duygu ulamına ilişkin toplam 24, biliş ulamında 11 ve algı ulamında ise 

27 fiil tespit edilmiştir. Genel sıklık bakımından tüm ulamlar incelendiğinde eserde top-

lam 553 zihinsel durum fiili yer almaktadır. Bu fiillerin %51,7’si duygu, %19,1’i biliş 

ve %29,1’i algı ulamına yöneliktir. Bu anlamda en yüksek sıklık duygu ulamındayken, 

bu sıralamayı algı ve biliş ulamlarında yer alan fiiller izlemektedir. 

 Duygu ulamında en sık “istemek” (f: 96) ve “korkmak” (f: 34) fiilleri yer almaktadır. 

Bu ulamda yer alan “ağlamak, canı sıkılmak, dayanmak, irkilmek, kızmak, korkmak, piş-
man olmak, utanmak ve üzülmek” fiillerinin olumsuz duygulara; “eğlenmek, gülmek, 

gülümsemek, heyecanlanmak, hissetmek, inanmak, irkilmek, istemek, kahkaha atmak, 

merak etmek, özlemek, sevinmek, sevmek, sevinçli olmak, şaşırmak, umursamak” fiille-

rinin ise olumlu duygularla geldiği belirlenmiştir. “Sevmek” fiili olumlu bir duygu fiili 

olarak değerlendirilirken eserde olumsuz “sevmemek” durumu yine savaşla ilişkilendi-

rilmiştir: 

(1) Kurşun sesini böyle duyarsın bazen. Arılar gibi kulağının yanından geçip gider. Bu 

yüzden sevmiyorum artık onları. (s. 7) 
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(2) Bomba attılar yine. Etrafımızda toz bulutu var sanki. Her yer duman. Gökyüzünden 

tahta parçaları ve taşlar yağdı. Artık çınlama sesini de sevmiyorum. (s. 8) 

“İstemek” fiilini literatürde duygu kategorisinde ele alan çalışmalar olmakla birlikte (Ak-

can-Ibe, 2008) irade fiili olarak (Halliday, 2004; Yıldız, 2016) ve mental durum fiillerin-

den açıklama fiilleri başlığı altında ele alan (Yaylagül, 2005) çalışmalar da bulunmakta-

dır. “İstemek” fiili bu çalışmada duygu ulamında ele alınmış olup yapısal olarak nötr 

duygu fiili olarak değerlendirilmekle beraber (Jackendoff, 1990; akt. Seçkin, 2020) me-

tin bağlamında incelendiğinde en sık “kaçmak istemek, kalmak istememek, dönmek is-

temek” eylemleriyle anlamsal bir görünüm sergilemektedir. “İstemek” fiili ayrıca karak-
terin göç deneyimine ilişkin duygulanımının en sık yansıtıldığı fiildir: 

(3) Hep mutlu şeyler olsun isterim ben. Savaş olmasın isterim. (s. 39) 

(4) İnsanlar gemilere binip kaçtılar. Kaçmak istedim Beşir. (s. 40) 

(5) Belki döneriz diye yakın olsun isterim. (s. 44) 

(6) O da savaştan kaçmak istemiş. (s. 50) 

Biliş ulamında en sık “bilmek” (f: 32) ve “anlamak” (f: 30) fiilleri yer alırken, algı ula-

mında ise en sık “bakmak” (f: 56) ve “görmek” (f: 49) fiilleri yer almaktadır. Algı ula-

mında yer alan “acımak, ağrımak, batmak, midesi bulanmak, sarsılmak ve yanmak” fi-

illeri olumsuz zihinsel durumlarla ilişkilenebilecek durumlarda ortaya çıkmaktadır. 

Özellikle “acımak” ve “ağrımak” savaş ve fiziksel hasar görme bağlamlarıyla ilişkilen-

mektedir. 

Kuş Olsam Evime Uçsam metninde yer alan zihinsel durumlara açıkça atıfta bulunmayan 

ancak çocuk deneyimiyle ilişkilenerek çeşitli duygulanımlara gönderimde bulunan kalıp 

söz ve metaforlar Tablo 2’de sunulmuştur: 

Tablo 2. Zihinsel durumlara atıfta bulunan kalıp söz ve metafor kullanımına ilişkin 

bulgular 

Kalıp Söz ve Metaforlar Temsil ve Ulamı 

İçimde karıncalar yürür gibi olmak. Mutlu olmak / Duygu 

Gözleri ıslak olmak.  Ağlamak / Duygu 

Yanakları kızarmak. Utanmak / Duygu 

Gamzelerinin içi dolmak. Gülmek / Duygu 

Kalbin çok hızlı çarpması. Heyecanlanma / Duygu 

Yutkunamamak. Üzülmek / Duygu 

Kalbin kanatlanıp uçacak gibi olması. Heyecanlanmak / Duygu 

Burnunun direği sızlamak.  Acı duymak / Algı ve Duygu 

Üflemeden sıcak çorba içmiş gibi olması. Üzülmek / Duygu 

Kolunda bir tırtıl yürümüş gibi olmak. Üşümek / Algı 
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Tablo 2’de yer alan kalıp söz ve ifadeler incelenen eserde karakterin zihin durumuna 

atıfta bulunmak üzere kullanılmıştır. Eserde geçen bu türden genellikle duygu ulamı ile 

ilişkilendiği belirlenmiştir. “Gözleri ıslak olmak” kullanımı eserde sıklık bakımından üç 

kez yer alırken, “burnunun direği sızlamak” kullanımı eserde iki kez yer almakla birlikte 

savaşta kaybedilen aile ferdinin ardından tutulan yas bağlamında özlem ve acı duygula-

rıyla anlamsal uzanım sergilemektedir. 

 Belli bir zihinsel durumu betimlemek üzere kullanılan kalıp sözler metin bağlamında 

incelendiğinde belli duygu durumlarıyla anlamsal görünüm sunmaktadır: 

(7) Gözleri yine ıslak. Biraz önce ağlamış gibi. (s. 18) 
(8) Özledim ben abimi. Anneannem olsa “Burnumun direği sızladı” derdi. Direğin sız-

larsa üzülmüşsün demektir. (s. 58) 

(9) Bir ağaçla konuştum şimdi. Kalbim kanatlanıp uçacak gibi oldu. Çok heyecanlandım. 

(s. 40) 

 

Tartışma ve Sonuç 

Savaş ve göç gibi olguların özellikle çocuklar üzerinde ağır etkileri bulunmaktadır. Savaş 

nedeniyle göç etmek zorunda kalan çocukların, diğer çocuklar tarafından anlaşılması için 

çocuk edebiyatı eserleri çocuk okurlara mülteci çocukların duygusal deneyimlerini akta-

ran önemli kaynaklardır. Son yıllarda yoğunlaşan mülteci ve göçmen krizi düşünüldü-

ğünde göçmen çocukların maruz kaldığı ayrımcılık ve zorbalık da günden güne artmak-
tadır. Göç gibi ağır ve yıkıcı olayların anlamlandırılmasında edebiyat, bu deneyimi ya-

şamayan çocukta sağlıklı duygular geliştirmenin de bir aracıdır.  

Bu çalışmada Suriye’den Türkiye’ye göç eden bir çocuğun göç deneyimlerinin aktarıl-

dığı Kuş Olsam Evime Uçsam başlıklı çocuk kitabında yer alan zihinsel durum fiillerinin 

okurda empatik etki oluşturma eğilimini belirlemek açısından betimlenmesi amaçlan-

mıştır. Çalışmada ayrıca duygu, biliş ve algı kategorileriyle ilişkilenen metafor ve kalıp 

ifadelerin kullanımı da çeşitli zihinsel durumlara gönderimde bulunmaları nedeniyle in-

celenmiştir. 

İncelenen eserin başlığı istek kipliği ile gelerek henüz metnin başlangıcında karakterin 

bilişsel durumuna atıfta bulunmaktadır. Özellikle çocuk yazınında bu türden adlandır-

malar ve tercih edilen başlık, okuma içeriğinin bağlamına ilişkin çerçeve kurması ve 

okuru metne yönlendirmesi bakımından önemlidir.  

Eser, göç deneyimini yaşayan kurmaca karakterin zihinsel durumuna atıfta bulunan fiil-

ler duygu, biliş ve algı ulamlarındaki görünümleri sıklık bakımından betimlendiğinde 

sırasıyla en yüksek sıklığın duygu (f: 285), algı (f: 162) ve biliş ulamlarında (f: 106) 

olduğu belirlenmiştir. Duygu ulamında ele alınan fiillerin 9’unun olumsuz, 16’sının 

olumlu, 1’inin ise nötr duygulara gönderimde bulunduğu belirlenmiştir. Olumlu duygu-

ların görünümü genellikle aile ve arkadaşlara yönelik eylemlerle gelirken, olumsuz duy-

gulara işaret eden fiiller “korkmak” ve “üzülmek” göç olgusuyla ilişkilenen olay ve du-

rumlarla ilişkilenir. Karakter, Türkiye’ye göç ederken yoldaki adamlardan korkar, göç-

men kampından kaçtığı bir gecede korkar, kendisini dışlayıcı söylemlerle karşılaştığında 

üzülür, ağabeyini savaşta kaybettiği için onu özler ve üzülür. Bu türden bir bağlam içe-

risinde gelen bu zihinsel fiiller, karakterin göç ve savaş deneyimi karşısında ne hissetti-
ğini gösteren en belirgin duygu işaretleyicileri olarak karşımıza çıkar.  
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Biliş ulamında yer alan fiillerin düşünme, anlama veya bilme gibi süreçlere işaret etmesi 

bakımından olumlu veya olumsuz duygulanımlara gönderim yapma türünden bir oku-

masını yapmak mümkün görünmemektedir. Bununla birlikte bilişsel süreçlere işaret 

eden “unutmak” ve “hatırlamak” fiilleri savaş ve mekân olgularıyla ilişki içerisindedir. 

Karakter, savaşın gerçekleşmekte olduğunu mekâna ilişkin olayları ve durumları bir anı 

olarak “hatırlarken”, oradan kaçmak veya oraya ilişkin kötü duyumsamaları “unutmak” 

ister.  

Algı fiillerinde ise “acımak, ağrımak, batmak, midesi bulanmak, sarsılmak ve yanmak” 

fiilleri fiziksel olarak bireyi rahatsız eden durumlardaki algılama süreçlerine işaret et-
mektedir. “Ağrımak, acımak ve batmak” fiilleriyle karakterin Türkiye’ye göç etmeden 

savaş bölgesinde bulunduğu sürede bacağından yara aldığı bölümde daha sık karşılaşıl-

maktadır. “Sarsılmak” fiili ise karakterin Türkiye’ye göç etme yolculuğunda kamyo-

nette gerçekleştirdiği yolculukla birlikte gelmektedir. Bu bakımdan algı fiillerinin dilin 

zihinsel süreçlerinin ilk aşamasında yer almaları bakımından (Şahin, 2012) sergiledikleri 

anlamsal görünümle de karakterin zihinsel durumlarını betimlemede önemli bir işlev üst-

lendiklerinden bahsedebiliriz. 

Empati kavramının daha yoğun bir biçimde duygusal boyuta odaklandığı düşünüldü-

ğünde (Duman, 2018) duygu ulamında yer alan fiillerin kullanım sıklığının diğer fiillere 

oranla daha sık kullanılmasının okurda empatik etki eğilimi uyandırdığı varsayılabilir 

ancak bunun sınanması için farklı araştırma yöntemleriyle desenlenmiş çalışmalara ihti-
yaç vardır. Bu anlamda, duygu ulamına işaret eden fiillerin kullanım sıklığı ile okurda 

uyandıracağı empatik etki arasındaki ilişkinin incelenmesini konu edinen ileri araştırma-

lar gerçekleştirilebilir. 

Laffer (2016) metafor kullanımı ile okurdaki empatik etki arasındaki ilişkiyi incelediği 

çalışmasında mültecileri konu edinen bir metinde yer alan metaforların bir başkasının 

gerçekliğini anlamada etkili olduğu ve okurun mülteci karakterlere yönelik empati geliş-

tirdiği sonucuna ulaşmıştır. Fernandez-Quintanilla (2020) de benzer şekilde çalışma-

sında okur empatisini yönlendiren kullanımlardan birinin metafor olduğunu belirtmiştir. 

Bu anlamda “ben ve öteki” ilişkisi üzerinden kurulan eserlerdeki güçlü metafor kulla-

nımlarının zihinselleştirme üzerinde olumlu yönde bir etkisi olabileceği söylenebilir. Ça-

lışma kapsamında incelenen eserde de belirli kullanımlar, karakterin zihinsel durumuna 

işaret ederek çocuk okura anlamlı bir bağlam oluşturmaktadır.  

Çalışmanın amacı kapsamında kurmaca anlatı içerisinde yer alan karakterlerin zihinsel 

durumlarına ilişkin ipuçları sunan bu türden dilsel örüntüler kurmaca okurunun anlatı 

empatisi geliştirme eğilimini etkilemesi bakımından önemlidir. Zihinsel durumlara atıfta 

bulunan ifadeler, anlatıcı ve metafor kullanımı gibi bu türden dilsel uyaranlar okuma 

edimini gerçekleştiren okurun farklı bir gerçeklik deneyimini algılamasını ve yorumla-

masına katkıda bulunabilir. Bu anlamda kurmaca anlatı aracılığıyla göç ve mültecilik 

gibi olumsuz yaşam deneyimlerle hiç karşılaşmamış olan çocuk okur da bu deneyimleri 

yaşayan “öteki” çocuğu anlamaya yönelik bir empati yapma eğilimi gösterebilir. Anlatı 

karakterlerinin tam da bu yönüyle “dünyayı kurtarabilme” ihtimali (Yağcıoğlu, 2020) 

düşünüldüğünde, zihinsel durum süreçlerine gönderimde bulunarak farklı bir dünyayı 

okura erişilebilir kılan her biçimleniş bu türden bir farkındalığı desteklemektedir. 
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Okul Kültürüne Yeni Bir Bakış: Kültürel Değerlere Duyarlı Okul 

Kültürü 1,2

 

Gürkan SARIDAŞ3 

Funda NAYIR4 

 

Hayatın anlamı farklılıkların güzelliği, çeşitliliğin zenginliğindedir. 

 

Günümüzde çeşitlilik kavramı eğitim açısından oldukça önemli bir şekilde tartışılmak-

tadır. Okulların geçmişten günümüze değişimi düşünüldüğünde bu durum daha net bir 

şekilde görülebilir. İlk olarak alt sınıflara beceri kazandırma ve ekonomik olarak diğer 

bireylerle eşitlik sağlama noktasında çalışmalar yapan okul kurumu, sonrasında fırsat 

eşitliğine odaklanarak bireylerin eşit fırsatlar altında rekabet etmesine olanak sağlamış-
tır. Günümüzde ise okulun amacı öğrencinin potansiyelini ortaya çıkararak gerekli tüm 

imkân ve fırsatları öğrenciye sunmak olarak değişmiştir (Ulusoy, 1996). Bu amaç ise 

eğitimde çeşitliliğin daha önemli bir hale gelmesine neden olmuştur. Sonuç olarak ken-

dimize sormamız gereken soru değişmiştir. Öğrencilerin eğitime katılımı, hayatta kalma 

mücadelesini destekleme, çıktı olarak eşitlik oluşturma, sonuç olarak eşitlik sağlama şek-

lindeki cümleler çeşitliğin yönetimi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Tüm öğrencilerin birbirinden farklı olduğu düşünüldüğünde öğrencilere temel düzeyde 

eşit bir eğitimin verilmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır (Terzi, 2014). Toplum içeri-

sinde var olan öğrencinin herhangi bir farklılığa sahip olması önemsiz olmak şartıyla 

öğrencinin topluma dahil olabilmesi ve kendi varlığını kabul ettirebilmesi için okuldaki 

eğitim önemli bir araçtır. Bu durumda öğrenciyi toplum içerisinde bir rol üstlenebilecek 
hale getirecek, refah seviyesine ulaştıracak, temel özgürlüklerini kullanmasının önünü 

açacak bir eğitim sistemi düşünülmelidir. Bu noktada okul kültürünün de kapsayıcı, fark-

lılıklara saygılı, çeşitliliği zenginlik olarak gören, evrensel değerlere odaklanmış olarak 

eğitim sisteminin destekleyici olması gerekmektedir. 

Okul kültürü hem oldukça güçlü hem de oldukça zayıf bir kavramdır. Güçlü olmasını, 

okul ile etkileşim içinde olan herkesi etkileyebilmesi olarak açıklarken zayıf olmasını da 

etkileşim içerisinde olduğu herkesin bireysel kültürel özelliklerinden etkilenmesi olarak 

açıklayabiliriz. Bu nedenle okul kültürünü değiştirmek, geliştirmek ve istenilen düzeyde 

ilerletmek kolay değildir. Okul kültürü, okula başlayan her öğrenci, öğretmen, yönetici 

veya veli ile değişip etkilenirken aynı zamanda bu kişileri de etkilemeye devam eder. 

Okul kültürüne uyum sağlayamayanlar okul ile etkileşimini keserken, okul kültürüne 

uyum sağlayanlar kendi misyon, vizyon, değer, inanç ve normlarını okul kültürüne göre 
değiştirirler (Hinde, 2004). Okul kültürü güçlü bir şekilde inşa edildiğinde sosyal ve aka-

demik olarak gelişmeyi etkileyen en önemli araçlardan birisi haline gelir (Çelikten, 
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2006). Bu nedenle öğrencilerin akademik ve sosyal olarak gelişmesi, istenilen eğitim 

felsefesinin uygulanması, hedeflenen birey modelinde öğrencilerin yetiştirilmesi için 

okul kültürü okul ile etkileşimde bulunan kişiler tarafından güçlü bir şekilde inşa edil-

melidir. Bu noktada okul kültürünün temelinde yer alması gereken eğitim felsefesi iyi 

belirlenmelidir. Peki, farklılıklara saygılı, çeşitliliği bir zenginlik olarak gören, evrensel 

değerlere odaklanmış eğitim felsefesi ne olmalıdır? Bu sorunun cevabı ise kültürel de-

ğerlere duyarlı eğitim olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitim 

Kültürel değerlere duyarlı eğitim, kültürel olarak farklılık gösteren öğrencilerin kültürel 

özelliklerini kullanarak öğrencilerin sosyal ve akademik gelişmesi için farklı kanallar 

oluşturmaktır. Kültürel değerlere duyarlı eğitimde öğrencilerin farklılıkları ortaya konu-

lan eğitim öğretim sürecinde bir araç olarak kullanılır (Nayir ve Sarıdaş, 2020). Kültürel 
değerlere duyarlı eğitim ile öğrencinin sosyal ve akademik olarak gelişmesi, öğretmenin 

mesleki gelişimine katkıda bulunması, velilerin kültürel yetkinliklerini geliştirmesi, okul 

yöneticilerinin ise okul kültürünü kültürel değerlere duyarlı okul kültürü olarak yönetir-

ken okulun kültürel yetkinlik seviyesini yükseltmede rol model olması beklenir. 

Kültürel değerlere duyarlı eğitimde önemli kavramlardan birisi de kültürel yetkinlik kav-

ramıdır. Kültürel yetkinlik kavramı aslında bilişsel, duyuşsal, davranışsal ve çevresel bo-

yutlarda incelendiği için oldukça karmaşık bir kavramdır (Garneau ve Pepin, 2015). 

Hatta bu kavramı sistemler üzerinde düşündüğümüzde daha da karmaşık olduğunu gö-

rebiliriz. Kültürel yetkinlik, bireylerin ve sistemlerin, sınıfların, etnik kökenlerin, dinle-

rin, manevi geleneklerin veya diğer farklılık unsurlarının üyelerine saygıyla ve etkili bir 

şekilde karşılık verme süreci olarak ifade edilir (Chiarenza, 2012). Kültürel yetkinlik bu 

kadar karmaşık bir kavram olmasına rağmen temelinde çok basit bir tanım ile karşımıza 

çıkmaktadır. Bu kavramı karmaşık yapan kısmı ise hiç bitmeyen ve sürekli genişleyen, 

doğrusal olmayan bir süreç olarak ilerlemesidir. Bu nedenle kültürel yetkinlik sınıf ile 

sınırlandırılamayacak kadar geniş bir kavramdır. Dolayısıyla bireylerin kendi çevrelerin-
den başlayarak karşısındaki herkesi saygı ile kabul ederek çeşitli bireylerle etkili bir şe-

kilde etkileşim içerisinde olması kültürel yetkin bireyler olarak rol model olmak için 

önemlidir. 

Kültürel değerlere duyarlı eğitimde bahsedilen kültürel farklılıklar makro düzeyde ya-
bancı uyruklu öğrenciler olarak görülürken, mikro düzeyde okul kültürünü etkileyen tüm 

paydaşların kültürel farklılıklarıdır. Bu durumu daha net bir şekilde açıklamak için Senge 

(2014) tarafından ortaya konulan zihinsel modeller kavramını incelemek yerinde 

olacaktır. Zihinsel modeller, kişinin geçmişinden getirdiği bilgi, beceri, filtre, şekil ve 

şemalar aracılığı ile yeni bilgileri anlamlandırmasıdır. Dolayısıyla öğrencinin edindiği 

yeni bir bilgi, önceki bilgiler nedeniyle diğer kişilere nazaran farklı anlamlarda yer 

edinebilir. Bu durumu şu şekilde örnekleyebiliriz (Sarıdaş ve Nayir, 2020): 

 

Şekil 1. Örnek olay 



 

102 

Matematik öğretmeni ders esnasında tahtaya bir daire ve üzerine bir çizgi çizer ve öğ-

rencilere burada ne olduğunu sorar (Bkz. Şekil 1). Öğrenciler bu soruya “Dünya ve ek-

seni”, “Topa şiş geçmiş”, “Portakalı ikiye bölen bıçak” gibi cevap verirken bir öğrenci 

“Bisiklete binmiş Meksikalı” cevabını vermektedir. Burada öğrencilerin neden farklı 

farklı cevap verdiği düşünüldüğünde öğrencilerin zihinsel modellerinin farklılıkları or-

taya çıkmaktadır (Sarıdaş ve Nayir, 2020). 

Örnek olaydan da anlaşılabileceği üzere öğrencide var olmayan yeni bir bilgi anlamlan-

dırılırken eski bilgilerden yararlanılmakta dolayısıyla farklı anlamlar ortaya çıkmaktadır. 

Bu durum da öğrencilerin birbirinden farklı olduğunu göstermektedir. Kültürel değerlere 
duyarlı eğitim makro düzeydeki kültürel farklılıkları bir araç olarak kullanırken öğrenci-

ler arasında var olan mikro düzeydeki bu farklılıkları da eğitim öğretim uygulamalarında 

bir araç olarak kullanır. 

Kültürel değerlere duyarlı eğitim, felsefi olarak üç teori üzerine inşa edilmiştir. Bunlar 

eleştirel teori, ırksal kimlik teorisi ve sosyal bilişsel teoridir. Bu üç teorinin incelenmesi 

kültürel değerlere duyarlı eğitim tasarısının eğitime bakış açısını anlama noktasında 

önemlidir. Kısaca bahsetmek gerekirse eleştirel teori, bilginin kişi, kurum veya zümreye 

göre değişmediğini dolayısıyla kişilerin elde ettiği bilgileri sorgulayarak alması ve bu 

sorgulama esnasında özgür bir şekilde düşünmesi gerektiğini savunmaktadır (Devetak, 

2013). Eleştirel teoriyi temel alan kültürel değerlere duyarlı eğitim, sınıf üzerinde hiçbir 

kişi, kurum ve zümrenin baskısını kabul etmemekte, bilimi referans alarak öğrencilerin 
gelişmesini önermekte ve öğrencilerin bilimsel bilgi eşliğinde günceli yorumlamasını 

savunmaktadır. Bu durum ise öğrencilerin görüşlerini sınıf içerisinde özgürce ifade et-

mesi ve savunması ile gerçekleşmektedir. 

Irksal kimlik teorisi, şefkatli davranışları destekleyen, zulmü reddeden, tüm toplulukların 

barış içerisinde yaşamasını arzulayan bir teoridir (Thompson, 2003). Kültürel değerlere 

duyarlı eğitim anlayışı ise bu durumu sınıf içerisinde bireylere saygı, evrensel değerlerde 

buluşma, uyumlu bir toplum oluşturma ve koşulsuz kabul ile bir bütün olmayı hedefleme 

olarak almıştır. Böylece öğrenciler herhangi bir nedenle kendisinden farklı olan diğer 

öğrencileri koşulsuz olarak kabul edecek, farklılıklarına karşı saygılı olacak ve evrensel 

değerlerde birleşerek öğrencilerin birbirleri ile uyumu sağlanacaktır. 

Sosyal bilişsel teori, öğrencilerin akademik öğrenme aktivitelerini düzenleme ve uzman-

laşma konusundaki algılarını, kişilerarası iletişimini geliştirme ve yönetme algılarını, 
sosyal baskılara karşı direnme algılarını yönetmektedir. Sosyal bilişsel teori aynı za-

manda motivasyonun öğrenme üzerindeki etkisini de incelemektedir (Bandura, 1999). 

Kültürel değerlere duyarlı eğitim ise öğrencinin kültürel geçmişini bilmenin önemini, 

öğrencinin değerine saygılı olmanın, öğrencilerin ilgi alanlarını, güçlü yönlerini, yaşam 

tarzını bilmenin öğrencinin motivasyonunu artırdığını ve öğrenmeyi olumlu yönde etki-

lediğini belirtmektedir (Villegas ve Lucas, 2007). Kültürel değerlere duyarlı eğitim, ki-

şilerin kültürleri aracılığı ile öğrenmelerini düzenlediklerini, farklı kültürler ile etkile-

şimleri sonucu farklılıklara saygı becerisinin geliştiğini ve farklı kültürel bakış açılarına 

sahip olduğunu belirtmektedir (Gay, 2000). Bu nedenle kültürel değerlere duyarlı eğitim, 

öğrencinin sınıf içerisindeki ortamı ile de ilgilenmektedir. 

Kültürel değerlere duyarlı eğitim öğrencinin kültürel kimliğini belirleme ve kültürel geç-
mişini tanıma, farklılıklara sahip öğrencilerin ihtiyaçlarını giderme, okul olarak toplum 

ve öğrenci ailesi ile bağ kurma, öğrencilerin akademik ve sosyal olarak yüksek beceriler 
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geliştirmesini sağlama, çokkültürlü eleştirel bakış açısı ile ayrımcılıkları giderme şek-

linde eylemlerde bulunmayı önerir. Bu kapsamda kültürel değerlere duyarlı eğitim öğre-

tim uygulamalarını destekleyecek bir okul kültürünün oluşturulması önerilir. 

 

Kültürel Değerlere Duyarlı Okul Kültürü 

Her ne kadar okul kültürü olarak tek bir kültürden bahsedilse de aslında birçok kültürün 

birleşiminden oluşmaktadır. Birçok kültürün birleşiminden oluştuğu gibi birçok değiş-

kenden de etkilendiği için okul kültürünü tanımlamak oldukça zordur. Bu nedenle genel 

bir bakış açısı oluşturmak daha doğru olacaktır. Okul kültürü, genel anlamda okulun et-
kin bir şekilde çalışabilmesi için gerekli olan ve yeni üyelerce kabul edilen, dışa karşı 

bütünleşme, içsel olarak uyumlaşmaya yönelik bir yaklaşımdır (Çelikten, 2006). Daha 

önce de belirttiğimiz üzere kültürel değerlere duyarlı eğitim, farklı birçok kültürün bir 

araya gelmesi ile oluşan okul kültüründe çeşitli uygulamaların gerçekleşmesini bekle-

mektedir. Bu beklenti kapsamında okul kültürünün bu uygulamalara uygun bir şekilde 

yapılanması gerekir. 

Kültürel değerlere duyarlı okul kültürü, ırksal, dini, siyasi gibi büyük ve belirgin etken-

lerin yanında, hayata bakış açısı, hayatı anlamlandırma, yaşam felsefesi oluşturma, be-

lirlenen hedefler gibi küçük ama etkili farklılıklara karşı hassasiyet gösterir. Bu hassasi-

yet ise kültürün ögelerinden olan hikayelere, törenlere, sembollere ve dile yerleştirilme-

lidir. Dolayısıyla okul içerisinde kültürel değerlere duyarlı eğitim uygulamalarının övül-
düğü hikayelerin oluşturulması, bu hikayelerin törenler aracılığı ile pekiştirilmesi, çeşitli 

sembollerle görünür ve somut hale getirilmesi ve gün içerisinde kullanılan dilde de bu 

farklılıklara saygı noktasında özenli davranılması gerekir. Fakat bunlar kültürel değer-

lere duyarlı okul kültürü için yeterli olmayabilir. Bu durumda gerekli anahtar rollerin 

belirlenmesi, kahramanların oluşturulması, kutlamaların yapılması ve iletişim ağlarının 

oluşturulması pekiştirici katkı sağlayacaktır. 

Bu kapsamda kültürel değerlere duyarlı okul kültürünü tanımlamak gerekirse, kültürel 

yetkinlik seviyesini artırmak için okul kültürünü değiştirmeye ve sürdürmeye odaklan-

mış okul yönetimi, öğrenme ve gelişme odaklı bir şekilde kültürel değerlere duyarlı mes-

leki gelişim sürecini yöneten öğretmen, akademik ve sosyal olarak yüksek ama ulaşıla-

bilir hedefler için gerekli çalışmalar yapan ve evrensel değerlere odaklı öğrenci ve okulu 

destekleyen, toplum ile okul arasında güçlü bağlar oluşturmaya çalışan öğrenci velisi, 
kültürel değerlere duyarlı okul kültürünün sürdürülebilirliğini destekleyen paydaşlar ta-

rafından gerçekleştirilen eylemler bütünüdür. 

Kültürel değerlere duyarlı okul kültürünün sürdürülebilirliğini korumak, bahsedilen ey-

lemlerin devamlılığını sağlamak için okul yönetimine çeşitli görevler düşmektedir. Okul 

yönetimi döngüsünde yer alan personel seçimi, oryantasyon, iş uzmanlığı, ödül ve kont-

rol sistemleri, değerlere bağlılık, toplumsal kültürün pekiştirilmesi, tutarlı rol modellerin 

geliştirilmesi şeklindeki çalışmalar (Lunenberg ve Ornstein, 2013b) kültürel değerlere 

duyarlı olarak yönetilmelidir. Resmi okullar, personel seçimi noktasında merkeze bağlı 

olduğu için bu aşama hariç diğer aşamaları gerçekleştirmektedir fakat özel okullar per-

sonel seçimi dahil tüm aşamaları kendisi yürütmektedir. Okul yönetimi, kendi kültürüne 

uygun personel seçimini gerçekleştirmeli, personel seçiminden sonra okul kültürünün 
hissettirilmesi için oryantasyon eğitimleri düzenlemeli, öğretmenlerin mesleki gelişimini 

desteklemek için mesleki gelişim süreçlerini kültürel değerlere duyarlı olarak yönetmeli, 



 

104 

ödül ve kontrol sisteminde maddi semboller kullanılmalı böylece okul kültürünü destek-

leyen davranışlar pekiştirilirken diğer davranışlar söndürülmeli, örgütsel değerler belir-

lenerek kişinin davranışlarının bu değerler ile uyum sağlaması sağlanmalı, toplumsal 

kültür ile uyumlu kültürel değerlere duyarlı okul kültürüne uygun tutarlı rol model geliş-

tirmelidir. 

Her ne kadar bu döngü çok kolay gibi görünse de yeni bir personelin gelmesi, personel 

ayrılması, çevrenin değişmesi, yöneticilerin değişmesi, teknolojik değişimler gibi etken-

ler okul kültürünün sürekliliğini tehdit eder. Bu nedenle sürekliliğin sağlanması için kül-

türel değerlere duyarlı okul kültürü oluşturulmalı ve gerekli eylemler gerçekleştirilmeli-
dir. 

 

Kültürel Değerlere Duyarlı Okul Kültürünün Boyutları 

Kültürel değerlere duyarlı okul kültürü okul yöneticisi, öğretmen, öğrenci, öğrenci velisi 

ve diğer paydaşlardan etkilendiği için kültürel değerlere duyarlı okul kültürünü üç boyut 

altında inceleyebiliriz. Bu boyutlar yönetimsel boyut, teknik boyut, kurumsal boyuttur. 

Yönetimsel boyut, okul müdür ve müdür yardımcıları ile kısıtlı olmamakla birlikte ilçe 

milli eğitim müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü ve merkezi bakanlık yöneticileri de bu 

boyutta yer almaktadır. Yönetimsel boyutta müdürün etkisi, nezaket, cana kayınlık, teş-

vik edici yapı ve kaynak desteği öne çıkan başlıklardır (Hoy ve Fedman, 1987). Kültürel 

değerlere duyarlı okul kültürü penceresinden bakıldığında ise bu boyutta okul yönetimi-
nin sürekli gelişmeyi desteklemesi, başarı odaklı çalışmalara katkı sağlaması, öğretmen-

leri tüm özellikleri ile tanıması, farklılıklara saygı duyması ve desteklemesi, akademik 

ve sosyal olarak yüksek fakat ulaşılabilir hedefler koyması ve bu hedeflerine tüm pay-

daşları dahil etmesi, gerekli kaynakları sağlaması ve kültürel değerlere duyarlı okul kül-

türünün devamlılığını sağlamak için gerekli tedbirleri alması beklenir. 

Teknik boyutta ise öğretmen, hizmetli, muhasebe elemanı ve bilişim uzmanı bulunmak-

tadır. Fakat resmi okullarda muhasebe elemanı, bilişim uzmanı gibi kadrolar olmamak-

tadır. Teknik boyutun odak noktası öğretmendir. Teknik boyutta moral ve akademik 

vurgu olmak üzere iki önemli nokta bulunmaktadır (Hoy ve Fedman, 1987). Kültürel 

değerlere duyarlı okul kültürü açısından incelendiğinde öğretmenler arasındaki güven, 

destekleyici rekabet, arkadaşlık gibi duyguların geliştirilmesi beklenmektedir. Akademik 

vurgu olarak ise okulun başarı beklentilerinin benimsenmesi, öğrencilere inancın geliş-
tirilmesi, akademik olarak ulaşılabilir fakat yüksek hedeflerin belirlenmesi beklenmek-

tedir. Öğretmenlerin mesleki gelişim süreçleri ön plana çıkmakla beraber bu sürecin kül-

türel değerlere duyarlı eğitim uygulamaları kapsamında yönetilmesi gerekir. 

Kurumsal boyut okulun nasıl göründüğünün ifadesidir. Bu görünüm içeriden veya dışa-

rıdan olabilir. Öğrenciler ve öğrenci velileri bu boyutun ana kahramanlarıdır. Öğrenci ve 

öğrenci velisi dışında okulun etkileşim içinde olduğu tüm paydaşlar da bu boyutta de-

ğerlendirilir. Bu boyutun en önemli özelliği kurumsal bütünlüktür. Kurumsal bütünlük, 

toplum ile uyumlu olma, olumsuz toplumsal etkilerden etkilenmeme ve dışarıda oluşan 

ve okula zarar vermeye çalışan yıkıcı güçlere karşı direnç olma anlamına gelmektedir 

(Hoy ve Fedman, 1987). Kültürel değerlere duyarlı okul kültürü açısından incelendiğinde 

ise evrensel değerlerde buluşmuş, insancıl bir bütünlük kurma, özgür düşünme, bilim 
ışığında ilerleme olarak değerlendirilir. Bu noktada Gay (2000), sınıf ve okul üzerindeki 

mutlak otoritenin kalkması, toplum ile uyum ve iş birliği içinde olma şeklinde 

belirtmektedir. 
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Okul kültürünü değiştirmek ve kültürel değerlere duyarlı bir şekilde sürdürmek için baş-

langıç noktası yönetimsel boyuttur. Dolayısıyla okul yöneticilerinin kültürel değerlere 

duyarlı okul kültürü için istekli ve bunu bir ihtiyaç olarak gören, bu ihtiyacı gidermek 

için çeşitli çalışmalar yapmaya hazır olması beklenmektedir. Fakat Young, vd. (2010) 

tarafından yapılan bir çalışmada okul yöneticilerinin okul kültürlerini kültürel değerlere 

duyarlı hale getirmeye hazır olmadıkları ve onların bir rehbere ihtiyacı olduğu ortaya 

konulmuştur. Khalifa vd. (2016) ise kültürel değerlere duyarlı okul yönetimi için okul 

yöneticilerine öz farkındalık oluşturma, kültürel değerlere duyarlı müfredat ile 

uygulamaları düzenleme ve öğretmen duyarlılığını artırma, kültürel değerlere duyarlı 
ortam hazırlama, öğrenci ve aileleri içeriğe dahil etme şeklinde dört katmanlı bir döngü 

önermektedir. Öz farkındalık oluşturma katmanında kültürel yetkinlik seviyesini en üst 

seviyeye çıkarma, kültürel değerlere duyarlı müfredat ile uygulamaları düzenleme ve 

öğretmen duyarlılığını artırma katmanı eğitim öğretim uygulamalarını kültürel değerlere 

duyarlı hale getirerek kültürel değerlere duyarlı eğitim tasarısını eyleme dönüştürmeyi 

ve öğretmenlerin mesleki gelişim süreçlerini kültürel değerlere duyarlı yönetmeyi, 

kültürel değerlere duyarlı ortam hazırlama katmanı, farklılıklara sahip öğrencilerin 

toplum içerisindeymiş gibi davranmasını sağlayacak, kendilerini özgürce ifade 

edebilecekleri, cesaretli ve yaratıcı hissetmelerini sağlayacak ortamları oluşturmayı, 

öğrenci ve aileleri içeriğe dahil etme katmanı ise okul sonrası zamanlarda okul 

hedeflerini devam ettirecek eylemlerin paydaşlar tarafından desteklenmesini ifade 
etmektedir. 

 

Kültürel Değerlere Duyarlı Okul Kültürünün Özellikleri 

Kültürel değerlere duyarlı okul kültürü gözlenebildiği üzere yöneticiler, öğretmenler, 

öğrenciler, öğrenci velileri ve paydaşlar olmak üzere okul ile etkileşim içinde olan 

herkese düşen görevler bulunmaktadır. Bu görevler okulun kültürel değerlere duyarlı 

okul kültürünü sürdürmesi için önemlidir. Bu kapsamda paydaşlara düşen görevler göz 

önünde bulundurularak kültürel değerlere duyarlı okul kültürünün özellikleri ortaya 

konulmaya çalışıldığında Tablo 1’deki özellikler ortaya çıkmaktadır (Gay, 2000; Gay, 

2013; Hinde, 2004; Johnson, 2014; Khalifa vd., 2016; Villegas ve Lucas, 2002; Villegas 

ve Lucas, 2007). 

Tablo 1. Kültürel değerlere duyarlı okul kültürünün özellikleri 

Boyut Kültürel değerlere duyarlı okul kültürü özelliği 

Y
ö
n
et

im
se

l 
B

o
y
u
t 

1. Yöneticilerin kültürel yetkinlik seviyesi en az kültürel duyarlılık düzeyindedir. 

2. Okul müdürü, öğretmenlerin yararına yönelik çalışmalar yapmaya isteklidir. 

3. Okul müdürü, okul yararına üstlerini veya çevresini etkilemeye çalışır. 

4. Yöneticiler nazik ve cana yakındır. 

5. Okul yönetimi, kültürel değerlere duyarlı çalışmaları destekleyicidir. 

6. Okul yönetimi, yenilikçi çalışmaları teşvik edicidir. 

7. Yöneticiler, öğretmenler ve öğrencilerden yüksek ve ulaşılabilir beklenti içeri-

sindedir. 

8. Okul yönetimi, okul kaynaklarının çoğunluğunu eğitim öğretim faaliyetlerine 
ayırır. 

9. Okul müdürü, eğitim öğretim faaliyetlerinin düzenli bir şekilde ilerlemesini 
sağlar. 

10. Yöneticiler, öğretmenleri kültürel farklılıklara karşı davranışları ile etkiler. 
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11. Okul yönetimi, okul içerisindeki ilişkilerin dengeli olmasını sağlamaya çalışır. 

12. Yöneticiler, sürekli gelişimi esas alır. 

13. Okul yönetimi, tüm öğretmenleri tüm özellikleri ile tanır. 

14. Okul vizyonu kültürel değerlere duyarlılığı destekler. 

15. Okul misyonu kültürel değerlere duyarlılığı destekler. 

T
ek

n
ik

 B
o
y
u
t 

1. Öğretmenler arasında güven ortamı mevcuttur. 

2. Öğretmenler yapıcı rekabet içerisindedir. 

3. Öğretmenler, okul saatleri dışında da arkadaşlık ilişkilerini sürdürmektedir. 

4. Okul yönetiminin akademik ve sosyal hedefleri öğretmenler tarafından benim-
senmiştir. 

5. Öğretmenler, öğrencilerin belirlenen hedeflere ulaşabileceğine inanır. 

6. Öğretmenler, mesleki gelişim süreçlerini kültürel değerlere duyarlı halde yö-
netir. 

7. Öğretmenler, okul kültürüne uyum sağlama çabasındadır. 

8. Öğretmenler, öğrencilerin bilimsel bir bakışa sahip olması için çabalar. 

9. Öğretmenler, öğrencilerin farklılıklarına karşı saygılıdır. 

10. Öğretmenler, eğitim öğretim faaliyetlerini kültürel değerlere duyarlı olarak dü-

zenlerler. 

11. Öğretmenler, müfredat üzerinde farklılıklara yönelik düzenlemeler yaparlar. 

12. Öğretmenler, sürekli öğrenen olma hedefi ile mesleki gelişim süreçlerini yöne-

tirler. 

13. Öğretmenler, sınıf içerisinde öğrencilerin özgür bir biçimde görüşlerini ifade 
etmesine izin verir. 

14. Öğretmenler, sınıf içerisinde öğrencilerin evrensel değerlerde buluşmasını sağ-
lar. 

15. Öğretmenler, öğrencilerin farklılıklara saygısını geliştirmeye çalışır. 

16. Öğretmenler, öğrencilerin sürekli öğrenen olması için gerekli zemini hazırlar. 

17. Öğretmenler için çeşitlilik eğitim öğretimi güçlendirici bir araçtır. 

18. Öğretmenler, sınıf üzerindeki siyasi veya mutlak otoritenin gücünü kaldırmak 
için çaba gösterir. 

K
u
ru

m
sa

l 
B

o
y
u
t 

1. Öğrenci velileri okul içerisinde kendilerini rahatça ifade edebilir. 

2. Okul ile toplum uyum içerisindedir. 

3. Öğrenciler, okul ile ilgili olumlu görüşe sahiptir. 

4. Öğrenciler kendi arasında olumlu bir iletişim içindedir. 

5. Öğrenci velileri kendi arasında olumlu bir iletişim içindedir. 

6. Öğrenci velileri okulun hedeflere ulaşmaya yönelik çalışmalarına güvenir. 

7. Öğrenciler evrensel değerlere sahip yetişmektedir. 

8. Öğrencilerin okul içerisindeki eğitimini öğrenci velileri okul dışında destekler. 

9. Öğrenciler, özgür düşünceye sahiptir. 

10. Öğrenciler, bilim kendilerine yol gösterici olarak seçer. 

11. Öğrenciler üzerinde siyasi veya mutlak otoritenin gücü yoktur. 

12. Öğrenci velileri, okul ile iş birliği içinde olmak için isteklidir. 

13. Öğrenciler, yaratıcı, yansıtıcı ve eleştirel düşünme olarak belirtilen 21. yy. be-
cerilerine sahip yetiştirilir. 

14. Okulun, öğrencilere yönelik belirlediği hedeflere öğrencinin ulaşması için öğ-
renci velileri gerekli tedbirleri alır. 
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Tabloda görüldüğü üzere yöneticiler kendi kültürel yetkinlik seviyelerini en üst düzeye 

çıkarmakla birlikte öğretmen, öğrenci ve öğrenci velileri ile diğer tüm paydaşları rol mo-

del olarak etkilemekte, okul içerisindeki kültürel değerlere duyarlı davranışları pekiştir-

mekte, akademik ve sosyal olarak sürekli öğrenmeyi ve gelişmeyi odak noktasına alarak 

çeşitli hedefler belirlemektedir. Öğretmenler ise bu hedefleri benimseyerek öğrencilerin, 

öğrenci velilerinin ve kültürel değerlere duyarlı eğitim tasarısı ile etkiletişimi artırarak 

kendi mesleki gelişim süreçlerini kültürel değerlere duyarlı olarak yönetmektedir. Sınıf 

içerisinde bilimi kendilerine yol gösterici alarak öğrencilerin özgür, yaratıcı, yansıtıcı ve 

evrensel değerlere sahip bir ortamda eğitim öğretim uygulamalarına katılmalarını sağlar. 
Öğrenci velileri ise okulun çalışmalarına güvenip, okulun hedeflerini benimseyerek okul 

sonrası zamanlarda öğrencileri bu hedefler doğrultusunda yetiştirmesi beklenmektedir. 

 

Okul Kültürünü Kültürel Değerlere Duyarlı Okul Kültürü Olarak Değiştirmek 

Kültürel değerlere duyarlı okul kültürüne ait özelliklerin belirlenmesi, okul yöneticileri-

nin okul kültürünü kontrol edebilmesi, kültürel değerlere duyarlı okul kültürüne dönüş-

türmesi için bir başlangıç noktası olmakta ve onlara geliştirilmesi gereken noktalar hak-

kında ipucu vermektedir. Böylece okul yöneticileri okullarını kültürel değerlere duyarlı 

hale getirebileceklerdir. Her ne kadar okul kültürünün değiştirilmesi zor ve uzun bir sü-

reç olarak görülse de okul yöneticileri kültürel değerlere duyarlı okul kültürüne ait özel-

likler ve okul kültürü değiştirme stratejileri aracılığı ile bu süreci kolay bir şekilde ger-
çekleştirebileceklerdir. 

Okul kültürünü kültürel değerlere duyarlı okul kültürü olarak değiştirme stratejilerinden 

önce okul yöneticileri için okul kültürünü neden kültürel değerlere duyarlı okul kültürü 

olarak değiştirmeleri gerektiğinin cevabı verilmelidir. İlk cevap olarak karşımıza farklı-

lıkların ve çeşitliliğin sürekli arttığı, çeşitliliğin kabul edilmesi, anlaşılması, kullanılması 

ve çeşitliliğin artırılmasının gerekliliğidir (Gay, 2013). Aynı durum çocuk hakları söz-

leşmesi 29. Maddede yer almaktadır. Çeşitli ülkelerce kabul edilmiş olan sözleşmede 

bulunan “Çocuğun ana–babasına, kültürel kimliğine, dil ve değerlerine, çocuğun yaşa-

dığı veya geldiği menşe ülkenin ulusal değerlerine ve kendisininkinden farklı uygarlık-

lara saygısının geliştirilmesi;” ifadesi kültürel değerlere duyarlı okul kültürünü destek-

lemektedir (UNICEF, 1989). Ayrıca 1739 numaralı Milli Eğitim Temel Kanunu 10. 

Maddede geçen “Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli 
ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir.” ifade-

sinde de kendi kültürünü yaşayan fakat diğer kişilerle evrensel değerlerde buluşan kişi-

lerin yetiştirilmesine işaret edilmektedir. Öğretmenlerin gelişen ve değişen teknolojik 

ilerlemeler aracılığı ile dünya üzerindeki çeşitli kişilerle kolaylıkla etkileşim içerisinde 

olma kolaylığı nedeniyle öğretmenin kendi kültürünü tanıması, diğer kültürlerle farklılı-

ğının farkına varması ve diğer kültürlere saygı gösterme davranışlarını içeren dersler ta-

sarlaması gerekliliği de diğer bir nedendir (Villegas ve Lucas, 2002). Diğer bir neden ise 

öğrencilerin demokratik bir ortamda eğitim görmesi, dezavantajlı öğrencilerin güçlendi-

rilmesi, farklılıklara karşı önyargıların azaltılması yönünde bir kültür oluşturma gerekli-

liğidir (Banks, 1993). 

Okul kültürünü değiştirme noktasında okul yöneticilerine klinik strateji, gelişme mer-
kezli strateji ve norm değiştirme stratejisi önerilmektedir. Hoy ve Miskel (2012) bu 

stratejileri şu şekilde açıklamaktadır: 
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Klinik strateji, gruplar ve kişilerarası etkileşimi ve değişimi hızlandıran bir stratejidir. 

Okul kültürü ile ilgili gerekli bilgiler toplanarak teşhis ortaya konulur. Belirlenen prob-

lemler veya problemli alanlar okul yöneticileri tarafından tahminler oluşturularak okul 

kültürünü değiştirmek için neler yapılabileceği belirlenir. Okul yöneticileri temel sayıl-

tıları, normları ve değerleri paydaşlar ile paylaşarak değiştirilecek özellikler ile ilgili bir 

reçete hazırlar. Reçete uygulanır ve gerçekleştirilen değişim değerlendirilir. Bu şekilde 

okul kültürü değişim adımları döngüsel olarak devam ettirilir. 

Gelişim merkezli stratejide okulda gerçekleşecek değişim normal olarak kabul edilir. 

Değişimin bir parçası olmak ve değişimi yönetmek için odaklanılır. Okul kültürünün de-
ğişimi esnasında okul ile etkileşim içerisindeki tüm paydaşların gelişimi esas alınır. Öğ-

retmenlerin, okul kültürünün değişiminin gerçekleşmesinde yüksek bir potansiyele sahip 

olduğu görüşü ön plana çıkarılarak profesyonel gelişimler için fırsatlar yaratılır ve süreç 

yönetilir. 

Norm değiştirme stratejisinde ise okul içerisindeki normlar belirlenerek bunların değiş-

tirilmesine odaklanılır. Bu stratejide çeşitli çalışmalar, çalıştaylar ve toplantılar yapılma-

lıdır. Gerçekleştirilen çalışmalar ile okul kültürüne ait normlar ortaya çıkarılır. Belirle-

nen normlar ile hedeflenen normlar arasındaki farklar belirlenerek okulun yönüne karar 

verilmelidir. Geçerli normlar ile hedeflenen normlar arasındaki farkın çok büyük olma-

masına dikkat edilerek küçük adımlarla ilerlenmelidir. 

Yukarıda bahsedilen Hoy ve Miskel (2012) tarafından açıklanan kültür değiştirme stra-
tejileri ile sınırlı olmamak şartıyla başka çeşitli stratejiler de kullanılabilir. Okul içerisin-

deki potansiyel durum göz önünde bulundurularak bu stratejiler, başka stratejiler veya 

birkaç strateji bir arada kullanılarak oluşturulacak strateji okul kültürünü değiştirmek için 

kullanılabilir. Burada bazı paydaşların sabit kalma eğitimi, alışılmış düzeni koruma is-

teği, çıkar çatışmalarından çekinme nedeniyle güçlük çıkarma gibi çeşitli zorluklar ile 

karşılaşılabilinir. Bu güçlüklerin normal olarak karşılanarak süreci uzun ve küçük adım-

lara yaymak yerinde bir karar olacaktır. 

Okul kültürünün değiştirilmesi esnasında sistem düşüncesine göre hareket etmenin ya-

rarlı olacağı düşünülmektedir. Senge (2014), sistem düşüncesini birbirinden bağımsız ve 

ayrı şeklinde gerçekleşen çoklu olayların birbirleri ile olan bağlılıklarını görme becerisi 

olarak tanımlamaktadır. Bu nedenle sistem düşüncesi penceresinden değişimi planlamak 

ve okul kültürünü değiştirmek sürecin kontrol açısından önemlidir. Sistem düşüncesinde 
unutulmaması gereken nokta ise sisteme ne kadar baskı yapılırsa sistemin de baskıya o 

kadar büyük bir şekilde tepki vereceğidir. Bu nedenle değişimler küçük ölçekte deneme-

ler yapılarak, sonuçları incelenerek ve geri bildirimler alınarak yapılmalıdır. 

 

Kültürel Değerlere Duyarlı Okul Yönetimi 

Okul yöneticileri için en önemli nokta değişimi yönetmektir. Özellikle de okul kültürü-

nün kültürel değerlere duyarlı okul kültürü olarak değiştirilmesindeki süreç düşünüldü-

ğünde bu süreci yönetmek önemli bir yönetim becerisi gerekmektedir. Değişimi yönetme 

noktasında Lewin modeli okulda yöneticinin değişime zorlayan güçler ile değişimin 

önündeki güçleri belirleyerek bu güçler arasındaki dengeyi bozması ve değişimi istendik 

yönde ilerleten yeni güçler devreye sokması beklenmektedir (Karabal, 2018). Burada 
mevcut durum ile hedeflenen durum arasındaki dengenin sürekli bozulacağı, ileri geri 

hareketin sürekli tekrarlayacağı beklenen bir durumdur. 



 

109 

Kotter’ın sekiz aşamalı planı ikinci değişimi yönetme modelidir. Bu modelde ilk olarak 

yöneticilerin sıklıkla yaptıkları hatalara yer verilmiştir. Yöneticiler, değişimin acil ol-

duğu duygusu yaratma, değişme süreci için gerekli koalisyonu sağlamama, değişim viz-

yonu oluşturmama, kısa vadeli hedefler belirlememe, erken başarı ilan etme eğiliminde 

bulunma gibi çeşitli hatalar yapmaktadır (Lunenberg ve Ornstein,  2013a). Diğer aşama-

lar ise Lewin modelinin geliştirilmiş halidir. 

Değişim yönetimi noktasında üçüncü önerilen model ise Ben Harris modelidir. Harris’in 

modelinin diğerlerinden farklı olarak aşamaları doğrusal bir düzlemde sıralaması fakat 

keskin sınırlarla ayrılmamasıdır. Değişimin amacı kararlaştırılıp planlandıktan sonra 
başlama aşamasında uygun etkinlikler seçilerek bu etkinlikler uygulanır. Bu etkinlikler 

öngörülemeyen sorunlara yol açabilir. Böylece sorunlar aşamasına geçilir. Böylece so-

runları gidermek için yeni etkinlikler seçilerek bu etkinlikler uygulanır. Harris modelinde 

ise liderlik ön plana çıkmaktadır. Burada lider değişime karşı olan ilgiyi sürekli yüksek 

noktada tutmalıdır (Lunenberg ve Ornstein,  2013a). 

Okul kültürünün değiştirilmesi süreci göz önünde bulundurulduğunda kültürel değerlere 

duyarlı liderlik kavramı da ön plana çıkmaktadır. Kültürel değerlere duyarlı liderlik, okul 

kültürünün duyarlılık seviyesinin geliştirilmesi ve duyarlılığın artırılması, kültürel yet-

kinlik geliştirilmesi döngüsünde önemli bir araçtır. Liderler genellikle takipçilerini etki-

leme, onlara yön sağlama şeklinde etkilerini kullanırken, kültürel değerlere duyarlı lider-

ler eşitlik, adalet, kapsayıcılık, farklılıkların katılımı, entelektüel birikimin gelişimi ko-
nularında bu etkiyi kullanırlar (Johnson, 2014). Kültürel değerlere duyarlı liderlerin dav-

ranışları ise Khalifa vd. (2016) tarafından dört ana başlıkta incelenmiştir. Bunlar kültürel 

değerlere duyarlı liderin davranışlarını sürekli geliştirmesi için gerekli öz eleştiri, 

öğretmenlerin kültürel değerlere duyarlılıklarını ve kültürel değerlere duyarlı eğitim 

uygulamalarını geliştirmek için sergileyeceği davranışlar, okul ortamını kültürel 

değerlere duyarlı halde geliştirmek için sergileyeceği davranışlar ve öğrenci, öğrenci 

velisi, okul, toplum ve paydaşlar arasındaki bağları güçlendirmek için sergileyeceği 

davranışlardır. 

 

Sonuç 

Kültürel değerlere duyarlı okul kültürü öncelikle okulu ve uzun vadede toplumu etkile-

yen bir konudur. Kişilerin kültürel yetkinlik seviyelerinin, kültürel değerlere duyarlılık-

larının yüksek olması, toplum içerisindeki farklılıkların sorun olarak görülmemesi, eşit-

lik, adalet, demokrasi kavramlarının öneminin artması için önemli bir etkendir. Toplum 

içerisindeki her türlü farklılığa karşı saygılı olmayı öneren, kişileri koşulsuz kabul eden 

bu tasarı toplumsal gelişmeyi de sağlayacaktır. Kültürel değerlere duyarlılık geçmişten 

günümüze kadar aktarılan temelsiz düşünceler üzerine kurulmuş ayrıştırıcı davranışları 

yok etme üzerine toplumu geliştirmektedir. Toplumun yansıması sınıfta ise bu davranış-

ların ortadan kaldırılması, öğrencilerin kendilerini özgürce ifade edebilmesi ve öğrenci-

lerin toplum içerisinde bu davranışları sürdürmesi hedeflenmektedir. Kültürel değerlere 

duyarlı eğitim uygulamaları, öğrenciler arasındaki farklılıkları bir araç olarak kullanarak 

öğrencilerin birbirleri ile insani değerler üzerinden iletişim kurması, kendilerini özgürce 

ifade edebilmesi, akademik ve sosyal olarak kendilerini geliştirmeleri, öğretmenler için 

sürekli öğrenen öğretmen modelinde mesleki gelişim süreçlerini yönetmesi için önerilen 

bir tasarıdır. Kültürel değerlere duyarlı eğitim aracılığı ile farklılıkların güzellik, çeşitli-

liğin zenginlik olarak görülmesi beklenmektedir. 
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Kültürel değerlere duyarlı okul kültüründe ise amaç kişinin karakterini, kişiliğini, çalış-

malarını kültürel değerlere duyarlı olarak geliştirmek, kültürel değerlere duyarlılığı top-

lum içerisinde yaygınlaştırmaktır. Bunu gerçekleştirirken sürekli öğrenme odaklı olma, 

akademik ve sosyal olarak gelişme, bilimi kendine referans alma ve evrensel değerlerde 

buluşma önemli noktalardır. Kültürel değerlere duyarlı okul kültürü yönetimsel, teknik 

ve kurumsal olmak üzere üç boyutta incelenmektedir. Bu boyutlar kültürel değerlere du-

yarlı okul kültürünün özelliklerini ortaya koymak, kişilere düşen görevleri belirlemek ve 

ideal davranışlar ile hedef normları göstermekte kolaylık sağlamaktadır. Kültürel değer-

lere duyarlı okul kültürünü okul içerisinde yerleştirmek, geliştirmek ve sürdürmek için 

yöneticilere oldukça büyük görevler düşmektedir. Bu noktada okul kültürünün kültürel 

değerlere duyarlı olarak değiştirilmesi için yöneticilere çeşitli stratejiler önerilmekle be-

raber yöneticilerin karşılaşabilecekleri zorluklar da ortaya koyulmuştur. 

Kültürel değerlere duyarlı okul kültürünün özelliklerinin belirlenmesi okul kültürünü de-

ğiştirmek isteyen yöneticiler için bir başlangıç noktası olacak aynı zamanda okul yöne-

ticilerine hangi özellikleri değiştirmeleri gerektiği konusunda ipucu verecektir. Böylece 

okul kültürünü kültürel değerlere duyarlı bir şekilde değiştirmek isteyen yöneticiler için 

bir rehber niteliği kazanacaktır. Kültürel değerlere duyarlı okul kültürünün gerekliliği ise 

gerek Türkiye özelinde çeşitli kanun, yönetmelik ve tüzüklerle gerekse evrensel sözleş-

meler aracılığı ile desteklenmektedir. Bu noktada okul yöneticilerinin okul kültürünü 

kültürel değerlere duyarlı bir şekilde değiştirmesi önerilmektedir. 

Her ne kadar okul kültürünün değiştirilmesi aşamasında tüm paydaşlar işe koşulacak olsa 

da değişimin yönetimi ve kültürel değerlere duyarlı okul kültürünün yerleştirilmesi 

önemli bir liderlik gerektirmektedir. Bu nedenle okul kültürünün değiştirilmesi sürecinde 

anahtar görev okul yöneticisine düşmektedir. Bu sürecin uzun olduğunu ve yavaş ilerle-

diğini düşündüğümüzde ise okul yöneticilerinin yardıma ihtiyacı olduğu düşünülebilir. 

Bu noktada kültürel değerlere duyarlı okul kültürü literatürü okul yöneticilerine önemli 

bir rehber olacaktır. 

Okul yöneticileri kültürel değerlere duyarlı okul kültürü için değişim sürecini başlattı-

ğında hem değişime liderlik edecekler hem de kültürel değerlere duyarlı liderlik davra-

nışı sergileyerek takipçilerini etkilemeye çalışacaklardır. Bu nedenle okul yöneticilerinin 

süreci başlatmadan önce kendi kültürel yetkinlik seviyelerini en üst düzeye çıkarması, 

kültürel değerlere duyarlılıklarını artırması önerilmektedir. 

Genel olarak bakıldığında ise kültürel değerlere duyarlı okul kültürü öğrencilerin, öğret-

menlerin, toplumun ve okul ile etkileşim içerisinde bulunan tüm paydaşların gelişmesi 

için önemli bir tasarıdır. Kültürel değerlere duyarlı okul kültürü daha derinlemesine in-

celendiğinde günümüzde sıkça bahsedilen 21. Yüzyıl becerilerini kapsayan, bunun ya-

nında geleceğe ışık tutan bir düşünce sistemidir. Bu özelliği ile her okula uygulama fır-

satının olması, okullardaki düzeni iyileştirici bir şekilde tasarlanabilecek olması ve her 

öğrencinin gelişmesi için fırsatlar sunuyor olması ile gelecekte ihtiyaç olan insan tipini 

yetiştirmede etkili olacağı düşünülmektedir. 

Kültürel değerlere duyarlı okul kültürü öğrenen bireyler yetiştirme ve yüksek fakat ula-

şılabilir hedeflerle sürekli gelişmeyi temele almaktadır. Bu nedenle evrensel bir gelişme 

hedefi bulunmaktadır. Günümüzde sıklıkla telaffuz edilen “Dünya artık küçük bir köy” 

cümlesini de evrensel değerlerde buluşma ve farklılıkları bir araç, bir zenginlik olarak 
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görme özelliği ile içerisinde barındırmaktadır. Gerek sınıf içerisinde olsun gerekse top-

lumda tüm herkesi saygı ile kabul etme, onunla insani değerlere çerçevesinde iletişimde, 

etkileşimde bulunma ve sürekli gelişme ile ilerleyen, değişen bir toplum oluşturma dü-

şüncesi kültürel değerlere duyarlı okul kültürünü önemli bir tasarı haline getirmektedir. 
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Giriş 

Dünyadaki sosyal, ekonomik ve politik gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan göç olgusu 

son yıllarda daha da önem kazanan bir durum hâline gelmiştir. Göç, “Kişilerin hayatla-

rının gelecekteki kısmının tamamını veya bir parçasını geçirmek üzere tamamen yahut 

geçici bir süre için yerleşme ünitesinden (şehir, köy, vb.) diğerine yerleşmek kaydıyla 
yaptıkları coğrafi yer değiştirme olayıdır” (Akkayan, 1979 s.21; Aktaran Akkayan, 

2002). Başka bir ifadeyle, “Göç, insanların bulundukları yerden ekonomik, sosyal, siya-

sal ve kültürel nedenlerden dolayı başka bir yere hareket etmelerine verilen genel bir ad, 

evrensel bir olaydır” (Koçak ve Terzi, 2012 s.164). Göç olgusunu anlamak için Ravens-

tein’ın Göç Kanunları, Kesişen Fırsatlar Kuramı, İtme Çekme Kuramı, Merkez Çevre 

Kuramı (Çağlayan, 2006) gibi kuramlar geliştirilmiştir. Ayrıca göç felsefesini anlamak 

için yapılan çalışmaların öncülerinden olarak kabul edilen Di Cesare (2020) göç, göç-

men, sığınmacı ve sürgün kavramlarının ahlak ve politik felsefe kapsamında değerlendi-

rilmesi gerektiğini ifade etmiştir.  

Göç kuramlarından İtme Çekme Kuramı (Lee, 1966) göç yaşanan yerle ilgili faktörler, 

gidilmesi arzulanan yerle ilgili faktörler, engeller ve bireysel faktörler kavramlarıyla for-
mülleştirilmiştir (Çağlayan, 2006). Yapılan tanımlar dikkate alındığında göç olgusunu, 

bulunulan durumdan arzulanan duruma geçme eylemi olarak özetlemek mümkündür. 

Göç olgusunu, bulunulan durumdaki fizyolojik, sosyal, kültürel, ekonomik veya siyasal 

nedenlerden dolayı birey veya toplumların varlığını devam ettirememe tehlikesinden, 

varlıklarını devam ettirmek için gerekli ve yeterli şartların sağlanabileceği durumlara yö-

nelmesi olarak değerlendirmek daha geniş kapsamlı olarak inceleme fırsatı sağlayabilir. 

Göç sonucu oluşan yeni duruma uyum süreci, göçmenlerin yeni sosyal normlara, kültürel 

farklılıklara ve yasal uygulamalara uyum sağlanmasını gerektirir. Bu bakış açısı göç ol-

gusunun sadece ülkeler ve sınırlar arası olarak değil, çağın gerektirdiği değişimlerin de 

yeni duruma uyum kapsamında incelenmesini gerektirir. Yeni durumlara uyum sağlama-

nın da bir tür göç olarak incelenmesine en uygun örnek olarak Prensky (2001) tarafından 

yapılan dijital göçmenler tanımı gösterilebilir. Göçmenler bakımından her yaş grubu için 
yeni duruma uyum araçlarından biri olarak eğitim görülmektedir.  

İnsanlığın var oluşuyla başlayan göçler son yıllarda küreselleşmenin de etkisiyle tüm 

dünyada önemli bir sorun hâline gelmiştir. Özellikle çocuklar bu sorun karşısında en çok 

etkilenen kesim olmuştur. Çocukların gerek aile ortamları gerekse toplumda yaşadıkları 

zorluklar onları olumsuz etkilemekte ve bu durum da toplumsal yaşamda sorunlara neden 

olmaktadır (Budak, 2021). Bu sorunlardan biri de eğitim alanında yaşanmaktadır. Göç 

                                                             
1 Bu çalışmanın ön bulguları 22-25 Haziran 2022 tarihlerinde Ege Üniversitesi'nde düzenlenen IXth Interna-

tional Eurasian Educational Research Congress’de sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 

2 Dr., Pamukkale Üniversitesi, Rektörlük. ORCID: 0000-0003-3752-9277. 

3 Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı. ORCID: 0000- 0002-9313-4942. 



 

115 

nedeniyle farklı bir ülkeye giden çocuklar eğitim sistemine girerken zorlanmakta, okula 

devam edememekte ve akademik başarısızlık yaşamaktadır. Bu nedenle özellikle yoğun 

göç alan ülkelerde göçmen öğrencilerin eğitime entegrasyonu önem taşımakta ve bu ko-

nuda yoğun araştırmalar yapılmaktadır. Göçmen öğrencilerin eğitimi ile ilgili farklı dö-

nemlerde konunun farklı boyutlarına odaklanarak yapılan bu araştırmaların üretkenlik, 

etkileşim, alana katkı ve araştırma eğilimleri bakımından değerlendirilmesi yeni araştır-

malara katkı sağlayabilir. Bu gerekçeyle çalışmanın amacı, göçmen öğrencilerin eğiti-

miyle ilgili yapılan çalışmaları incelemektir. Göçmen öğrencilerle ilgili yayınlar üret-

kenlik ve bilim haritalama başlıkları altında incelenmek üzere belirlenmiş ve aşağıda 
verilen araştırma sorularına yanıt aranmıştır.  

1- Göçmen öğrencilerin eğitimi alanındaki araştırmalar, bilimsel üretkenlik (yazarlar, 

kaynaklar, ülkeler vb.) açısından yıllar içinde nasıl gelişmiştir? 

2- Göçmen öğrencilerin eğitimi alanındaki araştırmalar tematik eğilimler bakımından 

nasıl değişmiştir? 

 

Yöntem 

Göçmen öğrencilerin eğitimi ile ilgili yayın çıktılarını, araştırma eğilimlerini ve yayın 

modellerini incelemek için bibliyometrik yöntem kullanılmıştır. Bibliyometrik yöntem, 

araştırılan ampirik katkıların miktarı ve önemi, alanın ayrışan ve farklılaşan tartışmalı 

dönemlerinin belirlenip bilim haritasının elde edilmesi için özellikle uygundur (Aria ve 
Cuccurullo, 2017). Bibliyometrik; yayın, yazar veya alıntı yapılan yazar ile diğer yayın-

lar ve yazarlar arasındaki ilişkiyi gösteren bir içerik analizi yöntemidir (Zupic ve Cater, 

2015). 

 

Veri Tabanı Seçimi 

Dergilerin, kitapların, incelemelerin ve konferans tutanaklarının küresel ve bölgesel kap-

samı hakkında veri sağlayan çok sayıda indeksleme ve atıf veri tabanı mevcuttur. Her 

veri tabanının kendine özgü algoritması ve kapsamı olması doğaldır. Araştırma kapsa-

mında bilimsel üretkenlik ve bilim haritalama için R için Bibliometrix paket kullanılmış-

tır. Bibliometrix paket; Scopus, Clarivate Analytics'in Web of Science (WoS), PubMed, 

Digital Science Dimensions ve Cochrane veri tabanlarından alınan verilerle işlem yapa-

bilir. Bu veri tabanlarından sosyal bilimler alanı için kapsayıcı olan Scopus ve WoS de-
ğerlendirilmiştir. Ancak Scopus verilerinin ortak alıntıyı (co-citation), bibliyografik eş-

leştirmeyi (bibliographic coupling), bilimsel iş birliğini (scientific collaboration), ortak 

kelime analizini (co-word analysis) veya başlıklardan ve özetlerden metin çıkarmayı des-

teklemediği (Aria ve Cuccurullo, 2017) dikkate alınarak WoS veri tabanının kullanılma-

sına karar verilmiştir. 

 

Arama Sorgusu 

Göçmen öğrencilerin eğitimine ilişkin bibliyografik verileri elde etmek için WoS veri 

tabanının ana arama arayüzünde arama alanı türünde aşağıdaki arama sorgusu kullanıl-

mıştır: 



 

116 

“Immigrant students (All Fields) AND Education Educational Research (Web of Science 

Categories) AND Articles (Document Types) AND Early Access OR Articles (Docu-

ment Types) AND Education Educational Research (Web of Science Categories)”. 

Sorgu, 2022’de gerçekleştirilmiş ve 2.342 sonuç elde edilmiştir. Verilere göre alana yö-

nelik yayınlara ait temel bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.  

 

Tablo 1. Göçmen öğrencilerin eğitimi araştırmaları veri seti temel bilgiler 

Açıklama Sonuç  Açıklama Sonuç 

Veri Ana Bilgileri   Doküman İçeriği  

Zaman aralığı 1981:2022  
Dolaylı anahtar kelimeler 
(Keywords plus) 1880 

Kaynaklar (Dergi, kitap, vb.) 585  Yazar anahtar kelimeleri 4079 

Dokümanlar 2342  Yazar Bilgileri  

Yayından itibaren ortalama yıl 7,72  Yazarlar 3910 

Doküman başına ortalama atıf 10,72  Yazar görünümleri 4962 

Doküman başına yıllık ortalama atıf 1,104  Tek yazarlı yayın yazarları 768 

Referanslar 78023  Çok yazarlı yayın yazarları 3142 

Doküman Türleri   Yazar İş Birliği  

Makale 1980  Tek yazarlı yayınlar 958 

Makale; kitap bölümü 239  Yazar başına yayın sayısı 0,599 

Makale; erken görünüm 110  Yayın başına yazar sayısı 1,67 

Makale; bildiri 13  

Yayın başına ortak yazar 

sayısı 2,12 

Göçmen öğrencilerin eğitimi alanında yapılan çalışmaların WoS verileri kapsamında 

1981 yılında yayınlanmaya başlandığı söylenebilir. Henüz dijitalleştirilmemiş çalışma-

ların varlığını dikkate alarak bu değerlendirilmelerin yapılması gerektiği unutulmadan, 

elde edilen veri setinin analizi yapıldığında 1981 yılından günümüze kadar 585 dergi 
veya kitapta toplam 2342 çalışmanın 3910 yazar tarafından yayınlandığı görülmektedir. 

Yayın türü tercihlerinin genel olarak makalelerden (1980) yana kullanıldığı ve tek yazarlı 

çalışmaların (768) çok yazarlı yayın sayısına (3142) oranla çok düşük olduğu anlaşıl-

maktadır.  
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Bulgular 

Bu bölümde ilk olarak göçmen öğrencilerin eğitimi araştırmalarının yayın çıktıları, kay-

naklar, alanda en üretken bilim insanları, yayın ve alıntılar açısından gelişimi, alana en 

ilgili kurumlar; son olarak göçmen öğrencilerin eğitimi alanının tematik odağı sunulmak-

tadır. 

 

Bilimsel Üretkenlik (Kaynaklar, Yazarlar, Kurumlar) 

Bilimsel üretkenliğin kapsamı sadece yayın veya araştırma sayısı ve etkililiği ile belir-

lenmez ancak yayın performansını ve alana yönelik ilgiyi belirlemek için fikir verebilir. 
Göçmen öğrencilerin eğitimi alanının gelişimini ve temel araştırmaları belirlemek ama-

cıyla bu çalışmada bilimsel üretkenlik ifadesi alana yönelik yayın performansının karşı-

lığı olarak kullanılmıştır.    

  

Yıllık Bilimsel Üretim 

Yıllık alan yazın üretimi kapsamında “göçmen öğrenciler [immigrant students]” anahtar 

kelimesi ile WoS’ta yer alan ilgili yayınlar ve atıflar yıllık ortalama olarak Şekil 1’de 

verilmiştir. 

 

Şekil 1. Yıllara göre yayın ve ortalama atıf sayıları 

 

Göçmen öğrencilerin eğitimi ile ilgili bilimsel üretimi incelemek amacıyla öncelikle yıl-

lık yayın sayısı ve yayınlara yapılan atıfların yıllara göre ortalaması incelenmiştir. Şekil 

1’de verilen sonuçlara göre alanda ilk yayın 1981 yılında (f=1) yayınlanmış ve 1984 

yılına kadar yeni araştırma yayınlanmamıştır. Yayın artışındaki ilk sıçramanın 1992 

(f=6) yılında, ikinci dikkat çekici sıçramanın ise 1998 (f=11) yılında olduğu söylenebilir. 

0

50

100

150

200

250

1
9

8
1

1
9

8
3

1
9

8
5

1
9

8
7

1
9

8
9

1
9

9
1

19
93

1
9

9
5

1
9

9
7

1
9

9
9

2
0

0
1

2
0

0
3

2
0

0
5

20
07

2
0

0
9

2
0

1
1

2
0

1
3

2
0

1
5

2
0

1
7

2
0

1
9

20
21

Yayın Sayısı Ortalama Atıf Sayısı



 

118 

Günümüze kadar bir yıl içinde en fazla yayın yapılan yıl ise 2018 (f=191) olarak belir-

lenmiştir. Sonraki yıllarda yayın sayısının göreceli olarak azaldığı (2021, f=161) ancak 

araştırmacıların alana yönelik ilgilerinin devam ettiği söylenebilir. Bu durum dünyadaki 

göç oranıyla ilgili olabilir. Genel olarak bakıldığında, dünyada göçmen oranı 2020 yılı 

itibarıyla son 50 yılda yaklaşık dört kat artmıştır. 1970 yılında 84 milyon olan uluslara-

rası göçmen oranı 2020 yılında yaklaşık 283 milyona ulaşmıştır. Bu göçmenlerin yakla-

şık %78’i 15-64 yaş aralığındadır (McAuliffe ve Triandafyllidou, 2021).  Başka bir de-

yişle, yaklaşık %22 göçmen 15 yaş altında ve bunların büyük bir kısmı da okul çağında-

dır. Bu durum göçmenlerin eğitimi üzerine yapılan çalışmalarda son yıllarda artışa neden 
olmuştur.   

Yapılan atıfların yayın başına ortalaması incelendiğinde yine Şekil 1’de verilen sonuç-

lara göre, atıf oranının en yüksek olduğu toplam 5 yayın için 134,8 ortalama atıf oranıyla 

1996 yılı dikkat çekicidir. Bu durum yayın sayısının az olması ve dolayısıyla atıf oranın 

yüksek görünmesi ile açıklanabilir. Sonraki yıllarda atıf sayısı artmasına rağmen toplam 

yayın sayısının da artması ortalamanın düşük görünmesinin açıklaması olarak değerlen-

dirilebilir. 

     

Kaynak Dergilerin İncelenmesi 

Göçmen öğrencilerin eğitimi içerikli yayınlara yer veren dergiler incelenmiş ve yayın 

sayıları dikkate alınarak alanla en ilgili kaynaklar belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen 
sonuçlara göre ilk on sırada yer alan kaynaklar Tablo 2’de verilmiştir.   

 

Tablo 2. Alanla en ilgili kaynaklar 

Kaynak Yayın Sayısı 

Teachers College Record 66 

Intercultural Education 53 

Journal of Latinos and Education 53 

Anthropology & Education Quarterly 40 

Revista de Educacion 34 

International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 33 

Urban Education 33 

Education and Urban Society 31 

International Journal of Qualitative Studies in Education 31 

Race Ethnicity and Education 31 
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Tablo 2 incelendiğinde göçmen öğrencilerin eğitimi araştırmalarının kritik temalarını 

gösteren en ilgili on kaynağın, örneklenen çalışmadaki yayınların %17,49'unu temsil 

eden 405 yayını kapsadığı anlaşılmaktadır. Açık ara en çok yayının yapıldığı kaynağın 

Teachers College Record (f=66, %2,81) olduğu anlaşılmaktadır. 

Belirli araştırma alanlarına yönelik öncelik veren kaynaklar, bu önceliği amaç ve kapsam 

bölümünde belirterek ilgili özel alanda çalışma yapan araştırmacıları teşvik etmeye çalı-

şırlar. Örneğin göçmen öğrencilerin eğitimi alanına en ilgili olarak Tablo 2’de öne çıkan 

Teachers College Record dergisi amaç ve kapsam olarak siyahi karşıtı ırkçılık, eleştirel 

ırk teorisi, göçmenlik ve mülteci çalışmalarını öncelik olarak belirtmiş ve araştırmacıları 
hedef okuyucularla buluşturmaya çalışmıştır.  

 

Yazarların İncelenmesi 

Göçmen öğrenciler [immigrant students] temalı yayınlar bakımından veri tabanından 

elde edilen alanda en üretken yazarlar incelenmiş ve ulaşılan sonuçlar Tablo 3’te veril-

miştir. 

Tablo 3. Alana en ilgili yazarlar 

Yazar Yayın Sayısı 

Stanat P. 13 

Jaffe-Walter R. 11 

Smith P. 11 

Davila LT. 9 

Gallo S. 9 

Hajisoteriou C. 9 

Huguet A. 9 

Mwangi CAG 9 

Rodriguez S. 9 

Suarez-Orozco C. 9 

 

Tablo 3 incelendiğinde göçmen öğrencilerin eğitimi araştırmalarında Stanat P. (f=13), 

Jaffe-Walter R. (f=11) ve Smith P. (f=11) yayın sayısı bakımından alana en ilgili araştır-

macılar olarak öne çıkmaktadır. Ancak en ilgili üç yazarın toplam yayın sayısı, alanda 

yapılan yayınların sadece %1,49’unu temsil etmektedir. Alanda araştırma doygunluğunu 
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anlayabilmek için veriler Lotka yasasına göre incelenmiştir. Lotka yasası, belirli bir araş-

tırma alanındaki yazarların belirli bir dönemde yayın sıklığını ifade eder (Lotka, 1926). 

Elde edilen sonuçlar Şekil 2'de verilmiştir. 

 

Şekil 2. Lotka yasasına göre yazarların dağılımı 

 

Şekil 2 incelendiğinde göçmen öğrencilerin eğitimi temalı araştırmalarda yazarların 
%84,7’sinin (f=3312) alana sadece tek yayınla katkı yaptığı anlaşılmaktadır. Alana iki 

yayınla katkı veren yazarlar %9,7 (f=379) ve üç yayın üreten yazarlar ise %3 (f=117) 

olarak belirlenmiştir. Lotka yasasına göre bir araştırma alanına tek yayınla katkı yapan 

araştırmacıların tüm yayınlara oranının %60 civarında, iki yayınla katkı yapanların tek 

yayınla katkı yapanlara oranının 4’te 1’ine, üç yayınla katkı yapanların oranının 9’da 

1’ine eşit olması durumunda alanda yeterlik sağlandığından söz edilebileceğini belirt-

mektedir (Lotka, 1926). Bu bilgiler doğrultusunda göçmen öğrencilerin eğitimi temalı 

yayın yapan yazarların alana ilgililerinin sınırlı olduğu ve göçmen öğrencilerin eğitimi 

temasını temsil bakımından yeterli üretkenliğe ulaşılmadığı, diğer bir ifadeyle göçmen 

öğrencilerin eğitimi alanında araştırmacılar bakımından yeterli uzmanlığa ulaşılmadığı 

söylenebilir. 

 

Kurumların İncelenmesi 

Göçmen öğrencilerin eğitimi temalı araştırmalar bakımından WoS veri tabanına göre 

alanla ilgili en cok yayın yapmış kurumlar incelenmiş ve ulaşılan sonuçlar Tablo 4’te 

sunulmuştur. 
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Tablo 4. En çok yayın yapmış kurumlar 

Kurum Yayın sayısı 

University of California, Los Angeles (UCLA) 77 

University of Texas at Austin 42 

University of Illinois Chicago 37 

Columbia University, New York 35 

University of Maryland, Baltimore (UMB) 34 

University of Toronto 33 

Universitat Autònoma de Barcelona- UAB 32 

University of Georgia 32 

University of Pennsylvania 32 

University of Wisconsin–Madison 30 

 

Tablo 4 incelendiğinde alanla ilgili en cok yayın yapmış kurumun University of Califor-
nia (f=77) olduğu anlaşılmaktadır. University of Texas (f=42), University of Illinois (37), 

Columbia University (35) ve University of Maryland (34) göçmen öğrencilerin eğitimi 

temalı en cok yayın yapmış kurumlar bakımında ilk beş sırada yer almışlardır. Buna göre 

göçmen öğrencilerle ilgili en fazla yayının ABD’de yapıldığı görülmektedir. ABD göç-

menlerin en fazla olduğu ülkedir ve 2019 yılı itibarıyla 48 milyon göçmen barındırmak-

tadır (Pison, 2019). Bununla birlikte ABD kültürel çeşitliliğin en fazla olduğu ülkeler 

arasındadır. Örneğin 2011-2012 öğretim yılında tüm devlet okulu öğrencilerinin %51’i 

Kafkasyalı, %16’sı Afrika kökenli Amerikalı ve %24’ü Hispanik olarak belirtilmiştir 

(US Department of Education, 2016). Bu durumda göçmen öğrencilerin eğitimi ile ilgili 

çalışmaların en fazla ABD kökenli kurumlarda olması beklenen bir durumdur.  

 

Yayınların İncelenmesi 

Bibliometrik analizlerde atıflar yerel ve küresel olarak iki farklı şekilde analiz edilebilir 

(Aria & Cuccurullo, 2017). “Göçmen öğrenciler [immigrant students]” anahtar kelimesi 

için en yüksek küresel atıf alan on yayın Tablo 5’te verilmiştir. 
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Tablo 5. En çok uluslararası atıf yapılan yayınlar 

Yazar DOI 
Toplam atıf 

sayısı 

Yıllık ortalama 

atıf sayısı 

Jeynes WH, 2007 10.1177/0042085906293818 623 38,9375 

Margaryan A, 2011 10.1016/j.compedu.2010.09.004 420 35 

Zajacova A, 2005,  10.1007/s11162-004-4139-z 312 17,3333 

McKay SL, 1996,  
10.17763/haer.66.3.n47r06u2649
44865 

295 10,9259 

Reardon SF, 2009, 10.3102/0002831209333184 268 19,1429 

Portes A, 1996 10.2307/2112714 256 9,4815 

Turney K, 2009,  10.3200/JOER.102.4.257-271 241 17,2143 

Hao LX, 1998,  10.2307/2673201 238 9,52 

Garcıa O, 2011,  
10.1111/j.1540-
4781.2011.01208.x 

233 19,4167 

Thompson P, 2013,  10.1016/j.compedu.2012.12.022 211 21,1 

 

Tablo 5 incelendiğinde atıf sayısı bakımından ilk on sırada yer alan yayınların yayın 

yıllarının on yıldan daha fazla olduğu görülmektedir. Bu durum yayın yılının atıf sayısı 

üzerindeki etkisini göstermekle birlikte bir yayının yıllık ortalama atıf sayısını da etkile-

yebilir. Örneğin McKay (1996) toplam atıf sayısı (f=295) bakımından dördüncü sırada 

yer alırken yıllık ortalama atıf sayısı 10.92 diğer taraftan Reardon (2009) görece daha 

yeni tarihli olmasına rağmen 268 atıf sayısına karşın 19,14 yıllık ortalama atıf oranı ile 
alanda daha etkili olmuş denilebilir.  

 

Tematik Eğilimlerin İncelenmesi 

Bibliyometrik analizin araştırmacılara sağladığı bir diğer olanak araştırma alanına yöne-

lik yazarlar, atıflar, dergiler ve alt konular bakımından araştırma eğilimlerini belirlemeye 

ve takip etmeye olanak sağlamasıdır (Secinaro, vd. 2020). Göçmen öğrencilerin eğitimi 

temalı araştırmaların eğilimleri incelenmiş ve sonuçlar Şekil 3’te verilmiştir. 
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Şekil 3. 2005-2021 yılları arasında göçmen öğrencilerin eğitimi eğilimleri 

 

Şekil 3’te verilen eğilimler değerlendirilirken yıllar arasında uzayan yatay çizgi eğilim-

lerin zaman çizelgesini temsil eder, diğer bir ifadeyle araştırma temasının gündemdeki 

yerini ne kadar süre koruduğunu gösterir. Şekildeki baloncukların boyutu, eğilim terim-

lerinin sayısıyla orantılıdır. Belirli bir dönemde incelenen anahtar kelimenin kapsamını 

ve sayıca kaç yayında ilgili eğilim teriminin kullanıldığını gösterir. 

Şekil 3’te verilen bilgilere göre 2005 yılından önceki döneme ait bir eğilim verilmemiş-

tir. Yukarıda sunulan yıllara göre yayın ve atıf (bkz. Şekil 1) bölümünde, alanda ilk dik-
kat çekici yayın sıçramasının 2005 yılında görüldüğü belirtilmişti. 2005 ve 2014 yılları 

arasında ise “ergen göçmen öğrenciler” eğiliminin gündemdeki yerini en uzun süre ko-

ruyan eğilim olduğu anlaşılmaktadır. Gündemdeki yerini uzun süre koruyan diğer eği-

limler ise “yeni gelen göçmenler” 2011-2019 arası, “eyalet içi ikamet harcı” ve “Meksi-

kalı göçmen öğrenciler” terimleri olmuştur. Yoğunluk bakımından “İngilizce öğrenen-

ler” (2015, f=25), “göçmen öğrencilerin başarıları” (2018, f=11), “meslek yüksekokulu 

öğrencileri” (2019, f=10) terimleri üzerinde durulmuştur. Son dönemde gözlenen en çok 

çalışan araştırma eğilimi ise “kayıt dışı üniversite öğrencileri” 2021, f=7) olmuştur. 

Göçmen öğrencilerin eğitimi araştırmalarının kavramsal yapı kullanılarak belirlenen te-

matik gelişimi araştırma kapsamında belirlenen üç zaman diliminde incelenmiş ve so-

nuçlar Şekil 4’te verilmiştir. 
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Şekil 4. Göçmen öğrencilerin eğitimi eğilimlerinin gelişimi 

 

Şekil 4 incelendiğinde ayrı temalar olarak 1981-2011 yılları arasında araştırılan göçmen 
öğrenciler, göçmen gençler ve akademik performans terimleri genel olarak 2012-2015 

yılları arasında göçmen öğrenciler temasını oluşturmuş, ardından 2016-2018 yıllarında 

tekrar öğretmen eğitimi, sosyal kapsayıcılık, göçmen öğrenciler, sığınmacı gençler, Gü-

ney Afrika ve Asyalı Amerikalılar temalarını oluşturmuşlardır. Son olarak 2019-2022 

yılları arasında dikkat çeken yeni temalar olarak kültürel çeşitlilik, eğitim eşitliği ve sos-

yal adalet gibi kavramlar araştırmalarda yer almıştır. 

 

Sonuçlar 

Göçmen öğrencilerin eğitimi temalı yayınlar incelenmiş ve WoS veri tabanında yer alan 

araştırmaların zaman aralığının 1981:2022’nin ilk aylarını kapsadığı, 2.342 yayının top-

lam 585 kaynakta yayınlandığı, yayınların çoğunluğunun makalelerden oluştuğu, toplam 
yazar sayısının 3910 ve tek yazarlı araştırma sayısının sadece 768 olduğu görülmüştür. 

Bu durum göçmen öğrencilerin eğitimi konusunun güncelliğini koruduğu şeklinde yo-

rumlanabilir.  

Göçmen öğrencilerin eğitimi temalı yayınlar bilimsel üretkenlik kapsamında incelenmiş 

ve alanda en üretken yazarın STANAT, P. (f=13), alana en ilgili kaynağın Teachers Col-

lege Record, alanla ilgili en cok yayın yapmış kurumun University of California, Los 

Angeles (UCLA), Los Angeles (f=77), alanla ilgili en cok yayın yapmış ülkenin USA ve 

en çok atıf alan yayının Jeynes, W., H. (2007), Urban Education olduğu belirlenmiştir. 

Alana en ilgili kaynak olan Teachers College Record, Amerika’da bulunan Columbia 

Üniversitesi tarafından yayınlanan ve teması siyahi karşıtı ırkçılık, eleştirel ırk teorisi, 

göçmenlik ve mülteci çalışmaları olan bir dergidir. Benzer şekilde alanla ilgili en cok 

yayın yapmış kurumlar da ABD’de yer almaktadır. Amerika’nın en fazla göçmen barın-
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dıran ülke olduğu düşünüldüğünde, burada göçmenlerin eğitimi ile ilgili yapılan çalış-

maların üniversitelerde öncelikli konular arasında yer aldığı söylenebilir. Benzer şekilde 

yapılan çalışmalar da ABD’de yer alan dergilerde yayınlanmaktadır.  

Göçmen öğrencilerin eğitimi temalı yayınlar tematik eğilimler bakımından incelenmiş 

ve araştırma başlıklarına göre belirlenen araştırma eğilimleri arasında uzun süre gündem-

deki yerini koruyan araştırma eğiliminin “ergen göçmen öğrenciler” olduğu ve 2005-

2014 yılları arasında çalışıldığı, en yoğun ilgiyi ise 2011 yılında gördüğü anlaşılmıştır. 

Araştırma kapsamında en çok araştırılan konunun “İngiliz Dili Öğrenenler” olduğu, 

2014-2017 yılları arasında yapılan araştırmaların en çok ilgiyi 2015 yılında gördüğü an-
laşılmıştır. Araştırma kapsamında dikkat çekici olan eğilimler arasında “göçmen öğrenci 

başarısı” temasının sadece 2018 yılında çalışıldığı ve “kayıt dışı üniversite öğrencileri” 

temasının 2018-2021 yılları arasında çalışıldığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Göçmen öğrencilerin eğitimi konusunda ortaya çıkan bir başka sonuç ise; 2011 yılına 

kadar genelde akademik performans kavramı üzerine araştırmalar yapılırken, 2019 yılın-

dan sonra kültürel çeşitlilik, eğitim eşitliği ve sosyal adalet gibi kavramlar araştırmalarda 

ön plana çıkmıştır. Bu durum tüm dünyada kapsayıcı eğitim felsefesinin kabul görmesi 

ve herkes için eğitim kavramlarının benimsenmesinin bir yansıması olabilir.  

Sonuç olarak, göçmen öğrencilerin eğitimi tüm dünya ülkelerini ilgilendiren bir olgu 

hâline gelmiştir. Başlangıçta sadece göçmen öğrencilerin akademik başarısı üzerinde du-

rulurken zaman içinde ortaya çıkan gelişmelerden etkilenilmiş ve göçmen öğrencilerin 
eğitimi eşitlik, adalet gibi temel insan hakları gibi kavramlarla ele alınmaya başlanmıştır. 

Dünyadaki göçmen oranının son yıllardaki artışı düşünüldüğünde bu konu uzun süre 

güncelliğini koruyacak gibi görünmektedir. Ülkeler de sahip oldukları göçmen oranına 

göre araştırmalar yapmakta, göçmen sayısı fazla olan ülkelerde konuya ilişkin daha fazla 

çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Başka bir ifadeyle, göçmen öğrencilerin eğitimi 

konusunda yapılan çalışmalar ülkelerin sahip olduğu göçmen sayısından etkilenmekte ve 

ülkelerin ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışmalara öncelik verilmektedir diyebiliriz.  

Bu çalışmada göçmen öğrencilerin eğitimine ilişkin dünyada yapılan ve WoS’ta taranan 

çalışmaların haritası çıkarılmaya çalışılmıştır. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda ülke 

temelli incelemelerin yapılması ülkelerdeki araştırma eğilimini ortaya koyması açısından 

yararlı olabilir.  
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