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Önsöz 

Üzerinde ya�ad���m�z topraklar yüzy�llard�r birçok medeniyete be�iklik etmi�tir. Bu 

topraklarda onlarca medeniyet bir arada ya�am��, birbirinden etkilenmi�tir. Günümüzde de 

ya�ad���m�z bu co�rafyada birçok kültür bir arada ya�amaktad�r. !nsanlar�n bir arada huzur 

içinde ya�amas�, birbirlerine kar�� ho�görü ile bakabilmesine, ho�görüsüzlü�ün bir nedeni 

olan önyarg�lardan kurtulmas�na ba�l�d�r. Önyarg�lar hayat�m�z� olumsuz yönde etkilemekte 

ve bizim farkl� kültürlerle, gruplarla bir arada huzurlu bir �ekilde ya�amam�z� 

engellemektedir.  

  Günümüzde, her zamankinden daha fazla sorunlara yol açan önyarg�lardan 

kurtulmam�z gerekmektedir. Gelece�imizi emanet edece�imiz çocuklar�m�z�n huzurlu bir 

ya�am sürebilmesi, farkl� kültürler ile güzel ileti�im kurabilmesi için onlar� önyarg�lar�ndan 

kurtarmam�z gerekmektedir. Bu nedenle ho�görü, sevgi, sayg�, güven gibi milli manevi 

kültürel de�erlerin kazand�r�lmas� için de�erler e�itimine gerekti�i �ekilde önem verilmelidir. 

Bu çal��mada, 9. s�n�f ö�rencilerin yaz�l� anlat�mlar�nda yer alan önyarg�lar ortaya ç�kar�lmaya 

çal���lm��; ç�kan sonuçlar yorumlanarak alan yaz�nda yer alan di�er çal��malarla kar��la�t�r�l�p 

tart���lm��t�r. 

Yüksek lisans ders sürecinde ve tezin her a�amas�nda rehberlik yapan, tezin ba��ndan 

sonuna kadar motivasyonumu zirvede tutan ve bilgilerimi benimle payla�an dan��man�m Yrd. 

Doç. Dr. Mehmet TOK� a sonsuz te�ekkür ederim.  

Yüksek lisans ders a�amas�nda ve tez sürecinde, tez konusunu belirlememde bana 

yard�mc� olan,  gerek bilgilerini gerekse tecrübelerini benimle payla�an de�erli hocam Yrd. 

Doç. Dr. Sait TÜZEL� e, de te�ekkürlerimi bir borç bilirim.   

Yüksek lisans e�itimine ba�lamamda, e�itim sürecinde ya�ad���m zorluklarda ve tez 

yaz�m sürecinde benden, maddi ve manevi desteklerini, anlay���n� hiç esirgemeyen sevgili 

e�im Nazife BOSTANO"LU �na ve evlili�imizin meyvesi k�zlar�ma sonsuz te�ekkürlerimi 

sunar�m. 

Tez sürecinde, tezin ö�rencilere uygulanmas� ve sonras�nda, verdikleri destekten 

dolay� de�erli çal��ma arkada�lar�m, meslekta�lar�ma da te�ekkürlerimi sunar�m. 
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Özet 

9. S�n�f Ö"rencilerinin Yaz�l� Anlat�mlar�ndaki Önyarg�lar�n #ncelenmesi 

Bu çal��mada, 9. s�n�f ö!rencilerin yaz�l� anlat�mlar�ndaki önyarg�lar incelenmi�tir. 

Türkçe ö!retiminde dil becerileriyle birlikte zihinsel becerilerin de geli�tirilmesi 

hedeflenmektedir. Bu nedenle, Türkçe ö!retiminde ö!rencilerin hayat boyu kullanacaklar� 

bilgi ve becerileri kazanmalar� beklenir. 

Türkçe dersi, dersin içeri!i ve niteli!i bak�m�ndan edebi eserler arac�l�!�yla milli 

kültürün yeni nesillere aktar�m�, de!erler e!itimi ve ki�ilik olu�turma sürecinde önemli bir 

yere sahiptir. Bu çal��mada, bünyesinde sevgi, sayg�, güven, anlay��, kabul gibi anlamlar� 

ta��yan, demokrasi, bar��, uyum, özgürlük gibi olumlu durumlar�n ortaya ç�kmas�n� sa!layan 

ho�görü de!erinin kazan�lmamas� sonucu ortaya ç�kan önyarg�lar 9. s�n�flar�n yaz�l� 

anlat�mlar�nda tespit edilmeye çal���lm��t�r. 

Bu ara�t�rma, çal��man�n amaçlar�na ba!l� olarak �durum çal��mas� (casestudy)� 

�eklinde desenlemi�tir. Ara�t�rmada, durum çal��mas� desenlerinden �iç içe geçmi� tek durum 

deseni� kullan�lm��t�r. Yap�lan ara�t�rmada ele al�nan tek durum, 9.s�n�f ö!rencilerin yaz�l� 

anlat�mlarda kulland�klar� önyarg�lar�n tespit edilmesidir. Bu ana durumda, cinsiyetlere göre, 

köy ve kent merkezinde ya�ay�� �ekline göre yaz�l� anlat�mlardaki ön yarg�lar�nda nas�l bir 

de!i�im oldu!u incelenmi�tir. 

Ara�t�rma grubunda yer alan kat�l�mc�lar, amaçl� örneklem seçme yöntemlerinden 

kolay ula��labilir durum örneklemesi yöntemi kullan�larak seçilmi�tir. Ara�t�rman�n çal��ma 

grubu, kolay ula��labilir olmas� aç�s�ndan Edirne�nin Ke�an ilçesindeki liselerde 9. S�n�fta 

ö!renim gören 300 ö!renciden olu�maktad�r. Çal��mada elde edilen verilerin analizinde içerik 

analizi kullan�lm��t�r. 

Ara�t�rma sonucunda 9.s�n�f ö!rencilerinin farkl� birçok millet hakk�nda önyarg�lar�n�n 

oldu!u görülmü�tür. Hakk�nda en olumlu duygu ve dü�ünce belirtilen milletler Almanlar, 
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�ngilizler, Frans�zlar, Amerikal�lar, Ruslar, Japonlar, �talyanlar ve Çinlilerdir. Bu milletler 

sadece olumlu duygu ve dü!üncelerde de"il olumsuz duygu ve dü!üncelerde de ön plandad�r. 

K�zlar ve erkeklerin aras�nda kullan�lan ifadeler bak�m�ndan anlaml� bir fark ortaya 

ç�kmam�!t�r. Ayn� zamanda köyde ve kent merkezinde ya!ayan ö"rencilerin ifadeleri 

incelendi"inde de anlaml� bir fark ortaya ç�kmam�!t�r. 

Anahtar Kelimeler: Önyarg�lar, De"erler E"itimi, Yaz�l� Anlat�m. 
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Abstract 

 

Investigating the Prejudices of 9
th

 Grade Student in Their Written Expressions 

 

In this study, the prejudices of 9
th

 grade students in their writing expressions were 

investigated. In Turkish instruction, it has been aimed to develop language skills as well as 

mental skills. Therefore, in Turkish language teaching, students are expected to achieve 

knowledge and skills to be used during their lifetimes.  

Turkish course has an important place in transferring national culture to the new 

generations through literary work in terms of content and quality of the course, education of 

values and the process of creating personality. In this study, the prejudices of 9
th

 grade 

students in their writing expressions resulting from not having the tolerance value that 

normally leads to emergence of positive factors such as democracy, peace, harmony and 

freedom, which contain meanings of loving, respecting, trusting, understanding and accepting 

each other.  

This study was designed as a �case study� in accordance with the objectives of the 

study. In the study, embedded single-case design, which is one of the designs of case study, 

was used. In the study conducted, the only case considered is to identify the prejudices of 9
th

 

grade students in their writing expressions. In this main case, it has been investigated how 

their prejudices on their writing expressions were changed depending on their gender and 

location of residency (urban or suburban areas).  

Participants taking part in the study group were selected using the convenience 

sampling method, which is one of the purposeful sampling methods. The study group consists 

of 300 9
th

 grade students from high schools of Ke!an district of Edirne Province in terms of 
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being easily accessible. The content analysis was used to analyze the data obtained in this 

study. 

As a result of the study, it has been observed that 9
th

 grade students have prejudices 

towards many different nationalities. Germans, British, French, Americans, Russians, Japans, 

Italians and Chines are the nations having the most positive feelings and thoughts from other 

students. However, there not only positive feelings and thoughts about these nations, but there 

are negative feelings and thoughts about them as well. There was no significant difference 

between boys and girls in terms of the expressions used among them. At the same time, 

considering the expressions of students living both in villages and in city centers, there was 

not a significant difference between them. 

Keywords: Prejudice, Education of Values, Written Expression 
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Bölüm I 

Giri  

Çal��man�n bu bölümünde, ara�t�rman�n problemine ili�kin tan�mlama ve aç�klamalar, 

çal��man�n önemi, kapsam ve s�n�rl�l�klar� ile say�lt�lara ili�kin bilgilere yer verilmektedir. 

Problem Durumu 

Günümüzde hayat�n her alan�nda geli�meler ya�anmaktad�r. Bu geli�meler e�itimi de 

etkilemekte ve e�itim yakla��mlar�nda köklü de�i�ikliklere neden olmaktad�r. Bilgi ve 

teknoloji ça��nda, yap�land�r�c� yakla��m, çoklu zekâ, ö�renci merkezli e�itim, beyin temelli 

ö�renme gibi yeni yakla��mlar geleneksel e�itim yakla��mlar�n�n yerini almaktad�r. Bu 

yakla��mlarda e�itim sürecinde ö�rencinin davran���n� de�i�tirmek yerine dil ve zihinsel 

becerilerini geli�tirmeye a��rl�k verilmektedir. Ö�rencilerin zihinsel becerilerini geli�tirme, 

ileti�im kurma, duygu ve dü�üncelerini ifade etme, bilgi edinme ve ö�renmelerinde dilin 

önemli bir yeri bulunmaktad�r. Ö�rencilerin olaylar� sorgulamas�n�, çok yönlü dü�ünmesini, 

de�erlendirmesini, karar vermesini, sosyalle�me süreçlerini kolayla�t�ran en önemli unsur, dil 

ve zihinsel becerilerin geli�imidir. Bu nedenle ö�rencilerin küçük ya�lardan itibaren dil ve 

zihinsel becerilerini geli�tirmek gerekmektedir. 

Türkçe ö�retiminde ö�rencilerin hayat boyu kullanacaklar� bilgi ve becerileri 

kazanmalar� beklenmektedir. Türkçe dersi, dersin içeri�i ve niteli�i bak�m�ndan edebi eserler 

arac�l���yla milli kültürün yeni nesillere aktar�m�, de�erler e�itimi ve ki�ilik olu�turma 

sürecinde önemli bir yere sahiptir. Bu becerilerin geli�tirilmesinde de Türkçe dersinin büyük 

bir önemi vard�r. Türkçe dersi, de�erler e�itimi ve ki�ilik olu�turma sürecinde önemli bir yere 

sahiptir. 

�Bir ülkenin e�itim sistemi o ülkenin önem verdi�i ve e�itim sistemine de yans�m�� 

olan de�erlerle ba�lar. Bu de�erler, e�itimin çerçevesini, amaçlar�n� ve yönünü 
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belirler�(Do�anay, 2006, s.18). Bu anlamda günümüz e�itim sistemi içerisinde de�erler 

e�itimine de yer ayr�lm�"t�r. 

Ebeveynler çocuklar�n ilk ö�retmenidir ve aileden sonra ikinci e�itim yeri okuldur. Bu 

yönüyle okulun ve ailenin, daha birçok i"levi olmas�na ra�men, e�itim i"levi di�er i"levlerin 

önüne geçen iki kurum görümündedir. Çocu�un erdemli bir insan olarak toplumsal ya"amda 

yerini almas�, en az iyi bir ö�renimden geçip ba"ar�l� bir yeti"kin olmas� kadar önemsenir. 

Do�ruluk, büyüklere sayg�, törelere ve görgü kurallar�na uyma, küçüklere ve güçsüzlere 

yard�m, adil olma ve hak gözetme gibi de�erler her toplumda ve her ça�da insanlar için 

aranan nitelikler olmu"tur (Yaman vd., 2009). Sözü edilen bu niteliklerin genç ku"aklara 

aktar�larak onlar�n erdemli birer yurtta" olmalar� büyük ölçüde kendileri için düzenlenecek 

de�erler e�itimi ile mümkündür. 

#nsanlar do�umundan itibaren de�er e�itimi ile iç içedir. Ki"ilerin bunun fark�nda 

olmas� veya olmamas� önemli de�ildir. Ailede ba"layan de�er e�itimi okulda devam eder. 

Ancak okulda yap�lan de�er e�itiminin planl� olmas� gerekir. Toplum ya"am� ile ilgili 

do�ruluk, büyüklere sayg�, törelere ve görgü kurallar�na uyma, küçüklere ve güçsüzlere 

yard�m, adil olma ve hak gözetme gibi de�erleri çocuklara kazand�ran anne babalar ve 

ö�retmenler çocuklara, s�k�nt�lar�n� ba"kalar�n�n s�rt�na yüklemek yerine, kendi sorunlar� 

olarak alg�lamalar�n� sa�larlar. Sa�lam temel ilkelerle yeti"mi" çocuklar, kendi ayaklar� 

üzerinde durabilen, kritik durumlarda nas�l davranacaklar� konusunda kararl� olmalar�n� 

sa�layan donan�ma da sahip olurlar (Beil, 2003, s. 19). 

 Anadili ö�renirken çocuk birtak�m de�erleri, ba"kalar�na kar"� ho"görülü olmay�, 

sayg� duymay�, milli kültürüne ait de�erleri, kazand��� gibi baz� olumsuz al�"kanl�klar ve 

önyarg�lar� da fark�nda olsa da olmasa da zamanla edinebilir. Bahsedilen olumlu de�erlerin 

kazan�lmamas� sonucu, edinilen önyarg�lar hayata bak�"� olumsuz yönde etkiler. 
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 Ho�görü, özellikle günümüz dünyas�nda en önemli erdemlerden biridir. �nsana özgü, insan� 

yücelten bir erdemdir. Ho�görünün temelinde, anlay�� gösterme, anlay��la kar��lama yatar. 

Ho�görü, olgunlu!un belirtisidir. Sevgi, sayg�, ho�görü için ön ko�uldur. Sevmeyen, içinde 

insan sevgisi ta��mayan bir kimsenin ho�görülü olmas� beklenemez. ��stisnas�z her insan�n 

ihtiyaç duydu!u ve kay�ts�z �arts�z her insan�n hak etti!i güven, sayg�, �efkat, dayan��ma, 

huzur içerisinde bir hayat, sadece ve ancak sevgi ile mümkündür.� ( Ergen, 2006)  Bu nedenle 

denilebilir ki, sevgi ve ho�görü birbiriyle yak�n ili�kili, birbirini tamamlayan kavramlard�r. Bir 

de!er olarak ho�görü, insan�n yüksek kültür seviyesinde elde etti!i bir nitelik olarak 

yorumlan�rken, bütün farkl�l�klara ra!men birlikte ya�amay� mümkün k�lan kar��l�kl� sevgi, 

sayg�, güven ve anlay�� esas�na dayal� olarak kurulan ileti�im süreci olarak da 

de!erlendirilmektedir (Kavcar, 1995, Gözübüyük, 2002�den akt Kolaç 2010). Önyarg�lar�n 

temelinde de ho�görüsüzlük yatmaktad�r. 

Önyarg�lardan uzak hayata olumlu bakabilen, millî ve manevî de!erlerimize sahip bir 

nesil yeti�tirebilmek için okul ve ailenin i�birli!i içerisinde çal��mas� gerekmektedir. De!er 

e!itimine önem verilmemesi ya da eksik veya yanl�� verilmesi, okulda ve ailede olumsuz 

örneklerle kar��la��lmas� birtak�m önyarg�lara sahip bir neslin yeti�mesine neden olur. 

Ailesinde, çevresinde, ö!retmenlerinde ve arkada�lar�nda farkl� milletler ve kültürler için 

kullan�lan s�fatlar, ö!rencide birtak�m milletlere ve kültürlere, gruplara kar�� önyarg�lar�n 

olu�mas�na neden olur. Örne!in, annesinden �srarla bir �ey isteyen bir çocu!un annesinden 

duydu!u �Çingene misin sen neden böyle yap�yorsun?� sözü çingenelere kar�� bir önyarg�n�n 

olu�mas�na neden olur. Ya da yard�mseverlik de!erini kazand�rmak amac�yla okulda yap�lan 

bir yard�m kampanyas�na ö!rencileri te�vik etmek için; ö!retmenin �Biz millet olarak yard�m 

sever bir milletiz, Yahudi�lere bile yard�m etmi�iz� sözü ö!rencilerde Yahudi�ler hakk�nda 

olumsuz bir önyarg�n�n olu�mas�na neden olacakt�r.  Önyarg�lar bu �ekilde olu�abilece!i gibi 

temel becerilerden biri olan okuma ile de olu�abilir. Okunan eserlerde önyarg�lara neden 
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olabilir. Edebiyat�m�zda yer alan hikâye ve romanlarda da baz� yazarlar�m�z�n farkl� toplum 

ve kültürlere kar�� önyarg�lar� oldu�u görülmektedir. Ensar (2014) �ün �Türk Hikâyecili�inde 

Az�nl�klar� konulu bas�lmam�� doktora tezinde yazarlar�m�z�n az�nl�klara kar�� önyarg�lar�n�n 

oldu�u da aç�kça görülmektedir. Yazarlardaki bu önyarg�lar�n Türk toplumundaki alg�dan ve 

ya�anan tarihî geli�melerden beslendi�i söylenebilir. Ensar��n (2014) incelemi� oldu�u 

hikâyelerde genç Türk k�zlar�nda görülmek istenmeyen ahlâks�zl�k ve namus dü�künlü�ü gibi 

kötü hasletler, Rum ya da Rus dü�mü� kad�nlar gibi �öteki� karakterler �kullan�larak� 

gösterilir. Yine incelen bu hikâyelerde bizim nas�l olmad���m�z, kimi az�nl�klara mensup ya 

da yabanc� erkek karakterler üzerinden de anlat�l�r. Salamon ve Mi�on gibi Yahudi erkekleri, 

genellikle para dü�künü ve menfaatperest iken Hristo ve Haralambo gibi Rum erkekleri, 

yalanc�d�r. Türkçenin temel dil becerilerinden biri olan okuma becerisini kazanan çocuk, 

okumu� oldu�u bu eserlerden alm�� oldu�u mesajlar ile farkl� kültür ve milletlere kar�� 

önyarg�lar edinir. 

Toplumda ya�anan ve ya�anabilecek sorunlar�n, çözülmelerin ortadan kald�r�lmas� için 

o toplumdaki bireylerin, ba�ta ho�görü olmak üzere, gerekli de�erleri kazanmalar� 

gerekmektedir ve bu durum de�erlerin kazand�r�lmas�, önyarg�lardan uzak ho�görülü bir 

neslin yeti�tirilmesinde aile ve okulun birlikte çal��mas�n� zorunlu k�lmaktad�r. 

Önyarg� asl�nda insanlar� kat� bir �ekilde s�n�fland�rma e�ilimidir. Önyarg�l� ki�iler 

insanlar� siyah derili olma, Katolik olma, Meksika kökenli olma veya benzeri gibi ortak 

özelliklerine dayanarak ayn� grup içinde s�n�fland�r�r ve ayn� grup içine s�n�fland�rd��� tüm 

bireylerin ayn� özelliklere sahip oldu�unu kabul ederler. Buna ba�l� olarak, tüm yarg�lar�n 

önemli bir ortak özelli�i, önyarg� nesnesi hakk�nda kal�p yarg�lar�n (stereotypes) olu�mas�d�r. 

Önyarg�l� beyazlar�n zenciler hakk�ndaki bu tür kal�p yarg�lar�ndan biri, onlar�n tembel, cahil, 

bat�l inançl� ve kayg�s�z olduklar� �eklindedir. Baz� önyarg�l� Protestanlar�n tüm Yahudilerin 
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kurnaz, ç�karc�, çal��kan, gözü doymaz ve h�rsl� olduklar� �eklindeki dü�ünceleri kal�p 

yarg�lara verilebilecek bir ba�ka örnektir. 

Bu tür kal�p önyarg�lar�n bir ba�ka özelli�i sosyal uzakl��� artt�rmalar�d�r. Sosyal 

uzakl�k, bir bireye X grubunun bir üyesini arkada�l��a, oda arkada�l���na, kom�ulu�a, evlilik 

yoluyla akrabal��a vb. kabul edip etmeyece�ini sorma yoluyla ölçülebilir. Örne�in, zencilere 

kar�� a��r� önyarg�l� bir birey bu rollerden hiçbirini kabul etmeyecektir. Daha az önyarg�l� bir 

beyaz ise, bir zenciyi bu rollerden baz�lar�na kabul edecek, baz�lar�na etmeyecektir (Morgan, 

1993). 

Sosyal ö�renme yoluyla edinilen önyarg�lar çok küçük ya�larda aile içinde 

ö�renilmeye ba�lar. Ki�inin ailesi, içinde yeti�ti�i çevre ve ö�renim gördü�ü okul önyarg�lar�n 

edinilmesinde büyük ölçüde etkilidir ve ho�görüsüzlük önyarg�lar�n ortaya ç�kmas�nda bir 

etkendir. Çocu�a, �Sen kimsin?� diye soruldu�unda etnik veya dinî grup üyeli�ine göre cevap 

verebilir. Bunun yan�nda baz� grup etiketlerini ö�renmi�tir; bu grup etiketleri küçümseyici 

s�fatlar içeriyorsa, çocuk bu kelimelerin yaln�zca öfkeli olundu�unda ya da kötü söz 

söylenirken kullan�ld���n� bilir. Çocuk biraz büyüyüp okula gitmeye ba�lay�nca, içinde 

yeti�ti�i mahalle, kasaba onu etkilemeye devam eder. Çocu�un çevresinde söylenilen sözler, 

yap�lan davran��lar, yarg�lamalar, dedikodular, uydurulan lakaplar çocuklar�n zihinlerinde 

izlerini b�rak�rlar ve onlar�n da ana-babalar� veya kom�ular� gibi ayn� önyarg�lar� 

benimsemelerine yol açar (Cücelo�lu, 1996). 

Ö�rendi�i dil arac�l��� ile dü�ünen, birtak�m de�erler kazanan insan yine ö�renmi� 

oldu�u dil ile bu de�erleri ba�kalar�na aktar�r. Önyarg�lar� olan bireylerin önyarg�l� 

olduklar� ki�iler ve topluluklar ile ileti�im kurmalar� zor olmaktad�r. Bu ki�i ve toplumlara 

kar�� ho�görü ile bakamamakta onlarla sa�l�kl� bir ileti�im kuramamaktad�rlar. Bu 

çal��mada önyarg�lar�n ö�rencilerin yaz�l� anlat�mlar�na nas�l yans�d��� ö�rencilerin farkl� 

milletlere ve kültürlere bak�� aç�s� tespit edilmeye çal���lm��t�r.  
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Ara�t�rman�n amac� 

Ergin�in (2009, s.3) �insanlar aras�nda anla�may� sa�layan tabiî bir vas�ta� olarak 

tan�mlad��� ve Özbay��n (2006, s.2) �bir kültür ta��y�c�s� ve kültür aktar�c�s�� olarak belirtti�i 

dil, de�erlerin aktar�m�nda önemli bir görev üstlenir. Dil ö�retiminin yap�ld��� Türkçe dersi de 

milli ahlâkî, sosyal, evrensel de�erlerin kazand�r�lmas� aç�s�ndan önemli bir yere sahiptir. 

Sevgi, sayg�, güven, anlay��, kabul gibi anlamlar� içerisinde ta��yan, bar��, uyum, 

özgürlük, demokrasi gibi olumlu durumlar�n ortaya ç�kmas�n� sa�layan ho�görü, hem ki�iler 

aras� ili�kilerin hem ya�anan toplumun hem de ileti�im hâlinde olunan di�er toplumlarla 

ili�kilerin sa�l�kl� bir �ekilde devam� için önemli bir de�er olarak kar��m�za ç�kmaktad�r.  

Özellikle 20. yüzy�ldan itibaren gerek sava�lar gerek ideolojiler, bilim ve teknolojideki h�zl�  

de�i�im ile bu de�i�imlerin yaratt��� olumsuzluklar ho�görüyü azaltm��, de�erler konusunda  

çözülmeyi beraberinde getirmi�tir (Tural, 1996). Ho�görüsüzlük kendinden farkl� olanlara, 

gruplara, milletlere kar�� önyarg�lar� da beraberinde getirmi�tir. Ki�iler ve toplumlar aras�nda 

olu�an önyarg�lar ili�kilerde sorunlar� a��lamaz k�lm��t�r.  

Bu çal��mada ö�rencilerin dili kullanma becerilerinin yan� s�ra; küçük ya�lardan 

itibaren dil arac�l���yla edinmi� olduklar� önyarg�lar�, hayat görü�leri, ba�ka insanlara, 

kültürlere, milletlere bak�� aç�lar� tespit edilmeye çal���lm��t�r. 

Bu ba�lamda ara�t�rmada �u sorulara cevap aranm��t�r. 

1. 9. s�n�f ö�rencilerin farkl� milletlere bak�� aç�lar� nelerdir? Milletler hakk�ndaki 

olumlu-olumsuz önyarg�lar� nelerdir?  

2. Önyarg�lar k�z ve erkek ö�rencilere göre de�i�mekte midir? 

3. Ö�rencilerin ya�ad�klar� ortam, köy ve kent merkezlerine, göre önyarg�lar 

de�i�mekte midir? 



7 
 

 

Ara�t�rman�n Önemi 

Önyarg�lar insanlar�n farkl� bireyler ile ili�ki kurmalar�na mani olan en büyük 

engellerden biridir. Önyarg�lar� olan bir insan�n, di�er insanlara bak�� aç�s�, sahip oldu�u 

önyarg�lara göredir. Bu önyarg�lar ki�ilerin geçmi� ya�ant�lar�, aile ve okul çevresi yoluyla 

olu�ur. 

Sosyal bilimler, önyarg�lar�n ve stereotiplerin çocuklukta ö�renilmeye ba�lad���n� 

kabul eder. Çocuk, içinde bulundu�u toplum içinde, üyelerini tutarl� bir �ekilde te�his 

edemeden önce bile d�� gruplar için kullan�lan etiketleri ö�renir ve bunlar�n duygusal de�erini 

hisseder. Pek çok çal��ma 3 ya��ndaki çocuklar�n anlam�n� bilmedi�i halde �rkç� terimleri 

ö�rendi�ini göstermi�tir. Çocuklar, daha sonra kendi gruplar�ndan ö�rendikleriyle di�er etnik 

gruplara kar�� negatif tutumlar geli�tirir. Çocuklar, di�er gruplar�n üyelerine kar�� kötü sözler 

kullanarak (kara çalarak), etnik �akalar yaparak ya da ayr�mc� davran��lar sergileyerek 

önyarg�lar�n etkisi alt�nda kal�rlar. Bu ba�lamda anadil e�itiminin çocuklar�n zihinsel geli�imi 

aç�s�ndan büyük bir önemi vard�r. Dil e�itiminin verildi�i Türkçe derslerinin ö�rencilerin 

hayata haz�rlanmas� ve bak�� aç�lar�n�n geli�tirilmesi aç�s�ndan önemi büyüktür.  

Anadil e�itimi, bireyin do�umu ile ailede ba�lar;  e�itim kurumlar�nda devam eder. 

"nsanlar anadili ö�rendikçe ait oldu�u milletin kültürüne hâkimiyeti de artar. Bu sebeple dil 

e�itimi, ayn� zamanda kültür ö�retimi olarak nitelendirilebilir. Dildeki her türlü yap� ile anlam 

aras�ndaki ili�kinin kültürel bir boyutu vard�r. Anadili e�itiminde bu konu göz ard� 

edilmemelidir.  

Tarih bak�m�ndan mevcudiyeti kesin olarak bilinen bir toplumun, sosyal etkile�me 

yoluyla nesilden nesile aktard��� manevi ve maddi ya�ay�� tarzlar�n�n temsil ve 

tecelli bak�m�ndan yüksek bir seviyedeki bir bile�i�i olan, sebebi ve sonucu 

aç�s�ndan ise ferde ve topluma mensubiyet �uuru, özel bir kimlik kazand�rma, 

bütünle�mi� k�lma, ya�anan çevreyi ve �artlar� kendi hedefleri istikametinde 
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de�i�tirme arzu ve iradesi veren, de�er, norm ve sosyal kontrol unsurlar�n�n 

belirledi�i bir sistemdir. (Tural, 1998, s. 52) 

 Bu tan�m� da dikkate alarak ayn� dili konu�an toplumun, çevresini, çevresinde geli�en 

olaylar� kendince alg�lad��� ve bunu anadilinde olu�mu� kavramlarla anlatt���; k�saca dünyay� 

kendi dilinin penceresinden gördü�ü söylenebilir.  

 Türk kültürünü gelecek nesillere aktarma, iyi bir anadili e�itimi ve bu do�rultudaki 

kültür aktar�m� ile sa�lanabilir. Okullarda anadili e�itiminin yürütüldü�ü Türkçe dersleri bu 

aç�dan son derece önemlidir. Türkçe programlar�, Türk insan�n�n dil becerilerini geli�tirerek 

bu dille yaz�lm�� bilim ve sanat eserlerini anlayan, yorumlayan, de�erlendiren ve kendine, 

topluma pay ç�karabilen bireyler yeti�tirmek üzere haz�rlan�r (Tosuno�lu, vd.; 2004). 

Bu çal��ma küçük ya�larda ailede verilmeye ba�layan ve okullarda devam eden sevgi, 

ho�görü, ba�kalar�na sayg�l� olma, farkl�l�klar� kabullenme gibi de�erlerimize ne kadar sahip 

olduklar�n� göstermesi ve ho�görüsüzlü�ün nedeni olan önyarg�lara dikkat çekmesi aç�s�ndan 

önemlidir. Bireylere verilecek olan de�er e�itimi, insanlar�n mutlulu�una, toplumdaki huzura, 

toplumlar aras�ndaki ili�kilere, bar��a, huzura ve güzel bir gelece�in sunulmas�na katk�da 

bulunacakt�r. Dilsel ve kültürel ho�görüyü art�rmak maddesinin �lkö�retim Türkçe Dersi 

Ö�retim Program�nda Türkçe dersinin genel amaçlar�nda belirtilen (MEB 2005, s.4). 

�Ho�görülü, insan haklar�na sayg�l�, yurt ve dünya sorunlar�na duyarl� olmalar� ve çözümler 

üretmeleri� ne i�aret etmesi Türkçe derslerinin genel amaçlar�na ula��lmas� aç�s�ndan de�erler 

e�itimi yap�lmas�n�n önemini göstermektedir. Ayn� zamanda önyarg�lar�n belirlenmesine 

yönelik olan bu çal��ma Türkçe e�itimi alan�nda yap�lm�� ilk çal��ma olmas� aç�s�ndan 

önemlidir. 

 Varsay�mlar 

1. Ara�t�rman�n uygulama sürecinde, farkl� bölgelerdeki ö�rencilerin kontrol alt�na 

al�namayan d��sal etkenlerden e�it düzeyde etkilendikleri varsay�lm��t�r. 
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2. Uygulamay� yapan ö�retmenlerin, kompozisyon yazd�rma uygulamas�nda dikkatli 

ve özenli bir tutum sergiledikleri varsay�lm��t�r. 

3. Ö�rencilerin, kompozisyon yazma uygulamas� esnas�nda duyarl� davrand�klar� ve 

yazma becerilerini tam olarak ortaya koyduklar� varsay�lm��t�r. 

Ara�t�rman�n S�n�rl�l�klar� 

1. Ara�t�rma bulgular�, Milli E�itim Bakanl���na ba�l� liselerin, 2013-2014 ö�retim 

y�l� ile s�n�rland�r�lm��t�r. 

2. Elde edilen veriler, ö�rencilerin kompozisyonlar� ile s�n�rl�d�r. 

3. Ara�t�rma farkl� milletlere kar�� önyarg�lar ile s�n�rl�d�r. 

4. Ara�t�rma, genel liselerle s�n�rland�r�lm��t�r. 

Alanyaz�n Taramas� 

Bu bölümde, ara�t�rman�n problem durumuna ve ara�t�rma sorular�na ba�l� olarak 

kavramsal çerçeve olu�turulacakt�r.  

De!er E!itimi, Okuma, Yazma ve Önyarg� Kavramlar�. Çal��man�n temelini 

olu�turan okuma, yazma, önyarg� ve de�er e�itimi vb. kavramlar alan yaz�n taranarak bu 

bölümde tan�t�lacakt�r. Bu kavramlar çal��man�n sa�lam bir zemine oturmas� bak�m�ndan 

önemlidir. 

De!er E!itimi ve Önyarg� 

Turner (1999) de�erleri kararlar�m�z� verirken kulland���m�z ilkeler ya da niteli�in 

standartlar� biçiminde aç�klamaktad�r. Ona göre de�erlerimiz eylemler, insanlar ve olaylar 

kar��s�ndaki tutumlar�m�z� biçimlendirir, isteklerimizi ve h�rslar�m�z� yönlendirir. Halstead ve 

Taylor (2000, s. 169) de�eri �genel olarak davran��lara rehberlik eden ilkeler ve temel 

inançlar, eylemlerin iyi ya da istenilen olarak yarg�land��� standartlar� olarak 

tan�mlam��lard�r.  
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De�er ve de�er e�itimi meselesi, milletlerin gelece�i ve varl��� ile ilgidir. Do�anay 

(2006, s.18) bu konuda; �Bir ülkenin e�itim sistemi o ülkenin önem verdi�i ve e�itim 

sistemine de yans�m�" olan de�erlerle ba"lar. Bu de�erler e�itimin çerçevesini, amaçlar�n� ve 

yönünü belirler� de�erlendirmesini yapmaktad�r. Bu anlamda, Kirschenbaum�un (1994) 

belirtti�i üzere 1900�lü y�llardan ba"layarak ahlak ve de�er e�itiminin yöntem ve amaçlar� 

üzerinde çal�"malar yap�lm�"t�r. De�er ve ahlak e�itimi #kinci Dünya Sava"� sonunda 

geleneksel metotlarla sürdürülmü"tür. 1960�dan sonra geleneksel rol ve de�erler 

sorgulanmaya ba"lanm�"t�r. 1960-1970 y�llar� aras�ndaki de�er e�itimi ile ilgili geli"meler 

popüler bir sloganla �insan�n gücü� olarak adland�r�lm�"t�r. Bu dönemde ö�renciyi kendi 

de�erlerini aç�klamaya cesaretlendirme, ahlaki muhakeme yapabilme ve de�er analizi 

becerilerini geli"tirmeye çal�"m�"lard�r. 1980�den sonra toplum ele"tirmenleri, veli gruplar�, 

dini liderler ve siyasi patilerin ço�u yeniden geleneksel de�erler dönmü", bunun sonucunda 

sayg�, sorumluluk, öz disiplin, aile, vatan sevgisi ve ba"kalar�na hizmet gibi de�erler öne 

ç�km�"t�r. 1980-1990 y�llar� aras�nda ise muhafazakârl�k ve geleneksel de�erlere ba�l�l���n 

öne ç�kt��� görülmektedir (Do�anay, 2006). 

De�er e�itiminin okullarda verilme zaman�na de�inecek olursak; bilindi�i üzere ilk 

e�itim ailede ba"lamaktad�r. Çocuk çevresiyle etkile"imi sonucu birtak�m olgular� zihnindeki 

"emas�na yerle"tirme ve geçirdi�i ya"ant�lar neticesinde de�er olgusuna ili"kin var olan 

"eman�n içerisine yeni bilgileri aktar�r. Aileden sonra ikinci e�itim yeri okuldur. K�ncal�a 

(1991) göre çocuk ve ergenin e�itiminden, gelece�inden aileler birinci derece sorumlu 

olmakla beraber okul bu konuda aileyi izleyen ikinci sorumlu kurumdur. Ebeveyn çocuklar�n 

ilk ö�retmenidir, aile bir ö�retme ö�renme sistemidir. Bu yönüyle okul ve aile, daha birçok 

i"levleri olmas�na ra�men, e�itim i"levi di�er i"levlerin önüne geçen iki kurum görümündedir. 

Geli"im özelliklerini dikkate ald���m�z zaman okul, aile ve di�er e�itim kurumlar�n�n, 
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ortamlar�n�n çocuk üzerinde farkl� etkiye sahip oldu�u bir gerçektir. Dolay�s�yla verilen de�er 

e�itiminin �çocu�a görelik� ilkesi do�rultusunda gerçekle�tirilmesi gerekmektedir. 

De�er e�itimi, e�itimdeki de�erler transferini güçlendirme yollar� arar. Bu transfer ise 

okuldaki müfredat ve ahlaki atmosferle ilgilidir. Ele�tirel dü�ünme, fikirlerin/dü�üncelerin 

analizi ve kar��la�t�r�lmas� arac�l���yla de�erler ve de�er geli�imi hakk�ndaki dü�üncelerini 

geli�tirmeyi amaçlar. 

Dünyan�n farkl� yerlerinde de�er e�itimi ile ilgili uygulamalar gün geçtikçe önem 

kazanmaktad�r. De�erlerin ö�retimi konusunda ise okul unsuru ön plana ç�kmaktad�r. 

De�erler, s�n�flarda aç�kça ve okulun ve toplumun etkinlikleri, ili�kileri arac�l���yla ö�retilir. 

Okullarda temel de�erler insanlar�n nas�l ileti�im kurdu�unu, nas�l bir arada çal��t���n� ve 

kararlar verdi�ini etkiler. Bu temel de�erler ise bölümün ve okulun politikas�nda, 

prosedürlerinde yans�t�l�r. De�erler ö�renci refah�na ve disiplinine rehberlik eder. Ayr�ca, 

okulun ebeveynlerle nas�l ileti�im kurmas�na ve karar verme sürecine yetkililerin, ö�rencilerin 

ve ebeveynlerin kat�lmalar�na yard�m eder. Bunun yan�nda ö�rencilere sa�lanan ö�renme 

deneyimlerine ve bunlar�n nas�l sa�land���na rehberlik eder. De�erler, okul toplumunda bütün 

bireysel ve grupsal karar verme sürecine katk� sa�lar (Ulusoy, 2010). 

Okulun de�er ö�retiminde bu kadar önemli olmas�na ba�l� olarak de�er kavram�n�n 

ö�retimi sürecinde, ö�retmenin önemi son derece önemli bir unsur olarak kar��m�za 

ç�kmaktad�r. Tyree ve Vence�nin (1997) çal��malar�nda ö�retmenlerin konumuna ve rolüne 8 

madde ile de�inilir Tyree ve Vence�ye (1997) göre ö�retmenler  

· Model olmal�, 

· S�n�f içinde ortak bir sosyal doku olu�turmal�, 

· Her ö�renciye sorumluluk verip, onlar�n ahlaki geli�imlerine katk�da 

bulunmal�, 

· Ö�rencileri cesaretlendirip, cezaland�rarak de�erleri empoze etmeli, 
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· Ö�rencilere karar verme imkân� tan�mal�, 

· Ö�rencilere payla��m f�rsat� vermeli, 

· Ortakla�a çal��maya te�vik etmeli, 

· Tart��ma ve payla�ma ortamlar� olu�turmal� (akt. Dilmaç, 1999, s. 23). 

Biçiminde özetlenen özelliklere sahip olmal�d�r. 

"nsanlar do�umundan itibaren de�er e�itimi ile iç içedir. Bunun fark�nda olmas� veya 

olmamas� önemli de�ildir. Ancak okulda verilen de�er bilinçli planl� ve programl� olmal�d�r. 

Devletlerin e�itim politikalar�n�n içinde vatanda�lar�na de�er kazand�rma dü�üncesi vard�r. 

Ülkemizde sosyoloji, psikoloji, vatanda�l�k ve insan haklar�, din kültürü ve ahlak bilgisi gibi 

derslerde ö�rencilere do�rudan de�er ile ilgili bilgilerin verildi�i görülmektedir. Bir de 

�Tarih, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyat�� gibi derslerde do�rudan olmasa bile dolayl� veya 

örtük program içinde de�er bilinci kazand�r�lmaya çal���lm��t�r. Ancak 2004 y�l�nda pilot 

uygulamas� ba�layan ve 2005-2006 e�itim-ö�retim y�l�nda Türkiye�de uygulanmaya ba�lanan 

�sosyal bilgiler� dersi ve di�er derslerde do�rudan kazand�r�lacak de�erler belirtilmeye 

ba�lanm��t�r. Bu konuda Northwiev Puclic Schools, Grand Rapids ad�n� ta��yan çal��ma son 

derece dikkate de�erdir. Bu çal��mada de�er e�itimi konusunda �u tespitlere yer verilir: 

(NorthwievPuclic Schools, Grand Rapids, MI.,1970) göre de�er e�itimin amac�na 

ula�abilmesi için; 

· Bireysel de�er sistemleri ayd�nlanmas�nda ö�rencilere yard�m için birçok 

strateji materyalin geli�tirilmesi, 

· Yeni fikir ve materyalleri oldukça etkili kullanmalar� için onlara birçok 

tecrübeli e�itimcinin ilgi göstermesi, 

· De�er kavram�n�n kurulmas� için çe�itli teorilerin geli�tirilmesi, 

· Çe�itli konularda de�erlerle ilgili teorilerin geli�tirilmesi, 

· De�er e�itiminde bir di�erine nas�l daha iyi hizmet yap�laca��n� ö�renmek için 
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birçok insanla birlikteli�in sa�lanmas�, 

· De�er e�itimi ile ilgili ara�t�rma hakk�nda birçok insana bilgi verilmesi (akt. 

Dilmaç, 1999, s. 24) gerekmektedir. 

Bütün e�itimciler ve anne-babalar, çocuklar� en iyi biçimde yeti�tirmek çabas�ndad�r. 

Çocu�un erdemli bir insan olarak toplumsal ya�amda yerini almas�, en az iyi bir ö�renimden 

geçip ba�ar�l� bir yeti�kin olmas� kadar önemsenir. Do�ruluk, büyüklere sayg�, törelere ve 

görgü kurallar�na uyma, küçüklere ve güçsüzlere yard�m, adil olma ve hak gözetme gibi 

de�erler her toplumda ve her ça�da insanlar için aranan nitelikler olmu�tur (Yaman vd.,2009). 

Düzenlenecek de�erler e�itimi ile sözü edilen bu nitelikler, genç ku�aklara aktar�larak milli 

manevi ve evrensel de�erlere sahip birer yurtta� olmalar� büyük ölçüde sa�lanabilir. 

Bir toplumun gelece�inin iyi yeti�mi� ve karakter sahibi insanlara ba�l� oldu�u 

tart��maz bir gerçektir. Ancak insanlar toplumca kabul görmü� ahlaki karaktere kendili�inden 

sahip olamaz. Bu nedenle ö�renim ça��ndaki her bireyin uygun ahlaki kararlar ve davran��lar 

sergilemesine yard�mc� olacak de�erler ve becerilerle donat�lmas� kaç�n�lmaz olarak okullar�n 

temel amaçlar� aras�ndad�r. Dolay�s�yla karakter e�itimi ayr� bir program gibi de�il, tam 

tersine okulun bütün ders programlar�na eklemlenmi� (bütünle�mi�) bir program olarak 

dü�ünülmelidir (Tepecik, 2008). 

Toplum ya�am� ile ilgili do�ruluk, büyüklere sayg�, törelere ve görgü kurallar�na 

uyma, küçüklere ve güçsüzlere yard�m, adil olma ve hak gözetme gibi de�erleri çocuklara 

kazand�ran anne babalar ve ö�retmenler çocuklara sadece yard�m etmi� olmakla kalmazlar; 

ayn� zamanda s�k�nt�lar�n� ba�kalar�n�n s�rt�na yüklemek yerine, kendi sorunlar� olarak 

alg�lamalar�n� sa�larlar. Sorumluluklar�n�n fark�nda olan, s�k�nt�lar�n� kendi çözmeye çal��an 

sa�lam temel ilkelerle yeti�mi� çocuklar, kendi ayaklar� üzerinde durabilen, kritik zamanlarda 

nas�l davranacaklar� konusunda kararl� olmalar�n�m sa�layan donan�ma da bu de�erler 

sayesinde kavu�mu� olurlar (Beil, 2003). 
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E�itim felsefecilerinin ve kuramc�lar�n�n gündeminde her zaman de�er ve Ahlak 

e�itimine ait sorular olmas�na ra�men bu durum son zamanlarda �de�erler e�itimi� ad� ile 

bütün dünya da mesleki, kamusal ve siyasi alanlarda ilgi oda�� olmu�tur. De�er, ahlak ve 

manevi e�itim üzerine uluslararas� mesleki konferanslardaki büyük güncel art��a ek olarak, bu 

konu hakk�nda kitap ve dergilerde küresel bir ço�alma olmu�tur. Bunun yan� s�ra okullarda 

de�er e�itimine merkezi bir dikkat dünya genelinde artm��t�r. De�er e�itimi �emsiye bir terim 

olarak kullan�lmaktad�r. Bu �emsiye terimin içinde manevi, ahlaki, sosyal ve kültürel e�itim; 

dini e�itim; sosyal e�itim; çok kültürlü e�itim; Program ötesi temaslar; vatanda�l�k, çevre, 

sa�l�k, manevi özen, okul eti�i, programa ek etkinlikler, ortak ibadet/toplant�, ö�renen bir 

toplum olarak okul ya�am� gibi ortak ya�am deneyimlerin bir s�n�flamas� bulunmaktad�r. 

(Slatter, akt. Keskin 2008) 

Geni� bir bak�� aç�s�yla tan�mlanan de�erler e�itimi, adeta bir sosyal olu�umun bütün 

unsurlar�n� ilgilendiren ili�kiler bütününe de�er kavram�n�n katk�s�n� bar�nd�rmaktad�r 

(Keskin, 2008). 

Anadil e�itiminin çocuklar�n zihinsel geli�imi aç�s�ndan büyük bir önemi vard�r. 

Çocuklar�n kendileri d���ndaki insanlara, farkl� milletlere, dinlere, topluluklara kar�� 

ho�görülü olabilmesi, sevgiyle bakabilmesi ve önyarg�lardan uzak sa�l�kl� bir ileti�im 

kurabilmesi için ailede ba�layan dil e�itimi ile birlikte verilen de�er e�itiminin okulda da 

sa�lam bir �ekilde devam etmesi gerekir. Bu ba�lamda dil e�itiminin verildi�i Türkçe 

derslerinin ö�rencilerin hayata haz�rlanmas� ve bak�� aç�lar�n�n geli�tirilmesi aç�s�ndan önemi 

büyüktür. 

Türkçe E�itiminde De�er Ö�retimi 

Türkçe Dersi Ö�retim Program��n�n haz�rlanmas�nda; yap�land�r�c� yakla��m, çoklu 

zekâ yakla��m�, ö�renci merkezli e�itim, bireysel farkl�l�klara duyarl� e�itim, tematik sarmal 
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ve beceri yakla��m� gibi günümüz e�itim yakla��m ve modelleri göz önünde bulundurulmu�tur 

(MEB, 2009). 

Bilgi ça��n� ya�ayan dünyam�zda birey ve toplumun gelece�i, bilgiye ula�ma, bilgiyi 

kullanma ve üretme becerilerine ba�l� bulunmaktad�r. Bu becerilerin kazan�lmas� ve hayat 

boyu sürdürülmesi ça�da� bir e�itimi gerektirmektedir. Bu süreçte uygulanan e�itim 

yakla��mlar� ve programlar� büyük önem ta��maktad�r. 

Günümüzdeki geli�meler e�itimin her alan�n� etkilemekte ve e�itim yakla��mlar�nda 

köklü de�i�ikliklere neden olmaktad�r. Bilgi ve teknoloji ça��nda, yap�land�r�c� yakla��m, 

çoklu zekâ, ö�renci merkezli e�itim, beyin temelli ö�renme gibi yeni yakla��mlar geleneksel 

e�itim yakla��mlar�n�n yerini almaktad�r. Bu yakla��mlarla e�itim sürecinde ö�rencinin 

davran���n� de�i�tirmek yerine dil ve zihinsel becerilerini geli�tirmeye a��rl�k verilmektedir. 

Bu geli�im sürecinde ö�rencilerin; 

· Dinleme, konu�ma, okuma, yazma, görsel okuma ve sunu yapma, 

· Dü�ünme, anlama, s�ralama, s�n�flama, sorgulama, ili�ki kurma, ele�tirme, 

tahmin etme, analiz, sentez yapma ve de�erlendirme, 

· Bilgiyi ara�t�rma, ke�fetme, yorumlama ve zihninde yap�land�rma, 

· !leti�im kurma, arkada�lar�yla i� birli�i yapma, tart��ma, sorun çözme, ortak 

karar verme ve giri�imcilik, gibi becerileri geli�tirmeleri beklenmektedir (MEB, 2009). 

Ö�rencilerin zihinsel becerilerini geli�tirme, ileti�im kurma, duygu ve dü�üncelerini 

ifade etme, bilgi edinme ve ö�renmelerinde dilin önemli bir yeri bulunmaktad�r. Dil ve 

zihinsel becerilerin geli�imi, ö�rencilerin olaylar� sorgulama, çok yönlü dü�ünme, 

de�erlendirme, karar verme, sosyalle�me ve ça�da�la�ma süreçlerini kolayla�t�rmaktad�r. Bu 

nedenle ö�rencilerin küçük ya�lardan itibaren dil ve zihinsel becerilerini geli�tirmek 

gerekmektedir. Bu beceriler dilin ö�renme alanlar� olan dinleme, konu�ma, okuma, yazma, 

görsel okuma ve sunu içinde birlikte ele al�nmaktad�r. Bunlar ö�renme sürecinde kar��l�kl� 
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olarak birbirini etkilemekte ve tamamlamaktad�r. Bu nedenle Türkçe ö�retiminde dinleme, 

konu�ma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu ö�renme alanlar� bir bütün olarak ele 

al�nmaktad�r. 

Günümüzde Türkçe ö�retimi sadece dinleme, konu�ma, okuma, yazma, görsel okuma 

ve görsel sunu becerilerinin geli�tirilmesi de�il, ayn� zamanda dü�ünme, anlama, s�ralama, 

s�n�flama, sorgulama, ili�ki kurma, ele�tirme, tahmin etme, analiz-sentez yapma, 

de�erlendirme gibi zihinsel becerilerin geli�tirilmesi olarak anla��lmaktad�r. Bu durum Türkçe 

ö�retiminde dil becerileriyle birlikte zihinsel becerilerin de geli�tirilmesini ön plana 

ç�karmaktad�r. Bunlara ek olarak ileti�im kurma, ö�renme, bilinçli kararlar verme, ça�da� 

toplumun gereklerini yerine getirme, ö�renmeyi sürdürme gibi becerilere de a��rl�k 

verilmektedir. Bu anlay��tan hareketle, Türkçe ö�retiminde ö�rencilerin hayat boyu 

kullanacaklar� bilgi ve becerileri kazanmalar� beklenmektedir. 

Türkçe dersi, dersin içeri�i ve niteli�i bak�m�ndan edebi eserler arac�l���yla milli 

kültürün yeni nesillere aktar�m�, de�erler e�itimi ve ki�ilik olu�turma sürecinde önemli bir 

yere sahiptir. Türkçe dersi, milli kültür, de�er ve bilgi aktar�m�n�n yan� s�ra becerilerin (MEB, 

1998, s. 4) geli�tirilmesini hedeflemesi aç�s�ndan de�er e�itiminin etkili bir biçimde 

yap�labilece�i derslerin ba��nda gelir. 21. yüzy�l�n yeti�tirmeyi amaçlad��� bireylerin ta��mas� 

gereken temel becerilerin ba��nda milli, manevi ve evrensel de�erlere duyarl� olma; ki�isel ve 

sosyal de�erlere önem verme ve estetik zevk kazanma becerileri gelir. Bu becerileri 

kazanmas�nda Türkçe derslerinin ayr� bir yeri vard�r. Türkçe derslerinde, bir araç olarak 

kullan�lan farkl� edebi eserler arac�l���yla, ö�rencilerde konu�ma, yazma, okuma ve dinleme 

becerileri geli�tirilerek incelenen eserlerdeki de�erlerin ö�rencilere kazand�r�lmas� 

hedeflenmektedir ( Yaman vd., 2009, s.105) 
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Türkçe dersinin de�er e�itimi ve aktar�m�ndaki yeri ve önemi bu �ekilde belirtilirken, 

de�er aktar�m�nda kullan�lacak olan metinlerde bulunmas� öngörülen özellikler ve bu 

metinlerin önemine Özbay vd. taraf�ndan �u biçimde de�inilmi�tir: 

�Metinler içerisinde toplumun duyu�, dü�ünü� ve estetik zevkini yans�tan edebi 

metinlerin ayr� bir yeri vard�r. Türkçe derslerinde Türk edebiyat�n�n da seçkin eserlerinden 

örnek metinlere yer verilmelidir. Bu metinler, Türk�ün hayata bak���n� ö�renciye sezdirmesi 

bak�m�ndan önemlidir� (Özbay vd., 2011, s. 25). 

Etkili bir de�er e�itiminin gerçekle�ebilmesi için okutulacak metinlerde bulunmas� 

gereken özelliklerin yan� s�ra dönemin ko�ullar�na kültürel ve teknolojik de�i�imine uygun, 

çe�itli yöntem ve tekniklerden yararlan�lan bir program yap�lmal�d�r. Bu program sayesinde 

okullar�n de�er e�itimi sürecine etkin bir biçimde kat�l�m� sa�lanabilir. Bu süreçte Türkçe 

dersinin yads�namaz önemi ve okutulan metinlerin i�levi Belet vd, (2008) taraf�ndan �u 

�ekilde ifade edilmi�tir: Türkçe ö�retiminin temel arac� olan farkl� özelliklere sahip yaz�nsal 

ya da ö�retici metinler, ulusal ve evrensel kültürün dayand��� de�erlerin ö�rencilere 

aktar�lmas� için önemli birer araç olma özelli�ine sahiptir. Bireyler aras�ndaki ileti�imi 

sa�lama özelli�i ta��yan Türkçenin ö�retimi a��rl�kl� olarak bu metinler arac�l��� ile 

gerçekle�tirilir. Türkçe ö�retiminin temel arac� olan metinlerde i�lenen temalar da ulusal ve 

evrensel kültürün dayand��� de�erlerin ö�rencilere aktar�lmas� için önemli birer araç olma 

özelli�ine sahiptir. 

De�er tan�mlar�na bakt���m�z zaman, de�erlerle ba�lant�s� en s�k vurgulanan 

kavramlar, inançlar, e�ilimler, normatif standartlar ve tutumlard�r. De�erlerle ilgili 

çal��malar�n yans�malar� ülkemizde özellikle altm��l� ve yetmi�li y�llardan itibaren devam 

etmektedir. Son y�llarda güncelli�ini koruyan de�er kavram� çe�itli disiplinler yoluyla 

okullar�n e�itim sisteminin bir parças� haline gelmi� ve ö�retim programlar�nda 2005 y�l�ndan 

itibaren yer almaya ba�lam��t�r. 
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E�itim programlar�na de�er e�itimi dersi koyulmasa bile örtük program da MEB�in 

belirlemi� oldu�u 20 de�er ara disiplinler olarak yer almaktad�r. Okulun atmosferi, 

ö�retmenlerin disiplin anlay��lar� ve beklentileri gibi yap�lar de�er ö�retmekte ve ö�rencilerin 

de�er geli�imine katk�da bulunmaktad�r (Akba�, 2004). Bireylerin ki�ilik ve karakterlerinin 

büyük oranda �ekillendi�i ilkö�retimde de�er e�itiminin sa�l�kl� bir �ekilde verilmesi, 

çocu�un ileriki ya�am� için dengeli bir ki�ilik olu�turmas� bak�m�ndan önemlidir. 

Çe�itli ortamlarda s�kl�kla, ö�retim programlar�n�n, ö�rencilerin bilgiye ula�ma 

yollar�n� ö�renmelerine, sorun çözme ve karar verme becerilerini geli�tirmelerine olanak 

sa�layacak �ekilde bilimsel bilgiler �����nda yeniden düzenlenmesine gereksinim duyuldu�u 

dile getirilmektedir. Bu nedenle program; davran��ç� yakla��mlardan öte, bilginin de�eri ve 

bireyin var olan deneyimlerini dikkate alarak, ya�ama etkin kat�l�m�n�, do�ru karar vermesini, 

sorun çözmesini destekleyici ve geli�tirici bir yakla��mla yap�land�rmay� önemseyen bir 

geli�im göstermektedir. Bu yakla��mla ö�renciyi merkeze alan, sosyal bilgiler aç�s�ndan bilgi 

ve beceriyi dengeleyen, ö�rencinin ya�ant�lar�n� ve bireysel farkl�l�klar�n� dikkate alarak 

çevreyle etkile�imine olanak sa�layan yeni bir anlay�� ya�ama geçirilmeye çal���lmaktad�r.  

Erkul�a (2004) göre metin, zengin anlaml� bir dil birli�i; anlam bütünlü�ü olu�turan 

metin parçac�klar�n�n toplam�; cümlelerden olu�may�p onlarla �ifrelendirilen, yo�un, karma��k 

bir anlam ünitesi; yazar taraf�ndan bilinçlice yap�lan bir dil düzenlemesidir. 

Metinler içerisinde toplumun duyu�, dü�ünü� ve estetik zevkini yans�tan edebî 

metinlerin ayr� bir yeri vard�r. Türkçe derslerinde Türk edebiyat�n�n da seçkin eserlerinden 

örnek metinlere yer verilmelidir. Bu metinler, Türk�ün hayata bak���n� ö�renciye sezdirmesi 

bak�m�ndan önemlidir. 

Dilsel ve kültürel ho�görüyü art�rmak maddesinin �lkö�retim Türkçe Dersi Ö�retim 

Program�nda Türkçe dersinin genel amaçlar�nda belirtilen (MEB 2005, s.4). �Ho�görülü, 

insan haklar�na sayg�l�, yurt ve dünya sorunlar�na duyarl� olmalar� ve çözümler üretmeleri�; 
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bilimsel yöntem ve çözümleyici dü�ünmeyi ö�retmek maddesinin de �Yap�c�, yarat�c�, ak�lc�, 

ele�tirel ve do�ru dü�ünme yollar�n� ö�renmeleri, bunlar� bir al��kanl�k hâline getirmeleri �ne 

i�aret etmesi Türkçe derslerinin genel amaçlar�na ula��lmas� aç�s�ndan de�erler e�itimi 

yap�lmas�n�n önemini göstermektedir. 

Dil ve zihinsel becerilerini geli�tirilmesi dilin ö�renme alanlar� olan dinleme, 

konu�ma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu içinde birlikte ele al�nmaktad�r. Bunlar 

ö�renme sürecinde kar��l�kl� olarak birbirini etkilemekte ve tamamlamaktad�r. Bu nedenle 

Türkçe ö�retiminde dinleme, konu�ma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu ö�renme 

alanlar� bir bütün olarak ele al�nmaktad�r ve bu bütünlük içinde Türkçe derslerinde de�er 

e�itimi verilmelidir. Türkçe derslerinde ve e�itimin genelinde sevgi merkeze al�nmal�, sevgi 

ile birlikte sayg�, ho�görü, ileti�im gibi birbiriyle ba�lant�l� de�erler hakk�nda, insanlar e�itip 

bilinçlendirilmelidir. Böyle bir e�itim küreselle�en dünyan�n bar��, huzur, güven, dayan��ma, 

karde�lik içerisinde bir dünya halini alabilmesi için büyük önem ta��r (Ergen, 2006).  

Ö�rencilerin yaz�l� anlat�mlar�ndaki önyarg�lar�n�n inceledi�i bu çal��mada okuma 

konusuna da yer verildi. Okuma ve yazma aras�ndaki ili�ki, yazman�n ön ko�ulunun okuma 

olmas� ve önyarg�lar�n okuma ve yazmaya etkisi nedeniyle ara�t�rmada bu ba�l�klara yer 

verilmi�tir.   

Okuma 

Bireyin kültürel geli�iminde ve günlük ya�ant�s�nda önemli bir yere sahip olan okuma 

kavram� e�itim ve ö�retim faaliyetlerinde de büyük yer tutar. Ki�inin aile ve çevrede konu�ma 

ile dinleme becerilerini k�smen de olsa edinerek okula ba�lad��� dü�ünüldü�ünde okuman�n, 

temel dil becerileri içinde sistematik �ekilde ö�retilmeye ba�lanan ilk beceri oldu�u 

söylenebilir. 
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Okuma al��kanl��� okullarda kazand�r�lmas� gereken de�erlerimizden biridir. 

De�erlerimizin kazand�r�lmas�nda, önyarg�lardan uzak ho�görülü bireyler yeti�tirilmesinde de 

okuman�n ayr� bir önemi vard�r. 

Okuma kelimesi kavram alan� olarak yaz�l� bir metni sesli olarak söylemek veya sessiz 

bir biçimde alg�lamak d���nda, ö�renim görmek, okuryazar olmak, çal��mak, okuma 

al��kanl��� edinmek gibi daha pek çok anlamda kullan�lmaktad�r. 

Okuman�n günlük dilde kazand��� birçok de�i�ik anlam vard�r. Okuma, gündelik 

Türkçe� de �Onun okumas� yoktur.� , �Çok okuyan çok bilir. � �Bizim çocuk iyi okuyor. � � 

Oku da adam ol! � anlamlar�nda kullan�labildi�i gibi, bir �eyi ezberden söylemek, okumak 

üflemek gibi edimleri de belirleyebilecek �ekilde kullan�lmaktad�r. �Can�na okumak� 

deyiminde oldu�u gibi mecaz anlamlar kazanarak ba�ka anlamlarda da kullan�labilmektedir. 

Sözcü�ün, yaz�l� bas�l� metinlerden anlam ç�karmaya de�in gündelik kullan�mlar�n�, birazc�k 

dü�ünmek, ça�da� ya�am�n bu önemli edimi konusundaki tutumumuzun olumlu olumsuz, 

belirli belirsiz yönlerini bir ölçüde aç�klamaya yeter. �Onun okumas� yoktur. � derken okuma, 

okuryazarl�k anlam�na geliyor. �Çok okuyan çok bilir. � tümcesinde ise bireyin sürekli bir 

�eyler okuma al��kanl��� belirtilmektedir. �Benim içimi okur. � tümcesinde okuma, 

kar��ndakini çok iyi tan�ma, ne yapaca��n� kestirebilme anlam�nda. �Oku da adam ol! � ise 

yerine göre ya da söyleyenin öfkesine göre bu üç anlamdan herhangi birini belirtebilecek 

�eklinde kullan�lmaktad�r (Göktürk, 2002). 

Ara�t�rmac�lar okuma kavram� için farkl� tan�mlar yapm��lard�r. Demirel (2002, s.59) 

okumay�, �bili�sel davran��larla psikomotor (devinimsel) becerilerin ortak çal��mas� yoluyla 

yaz�l� sembollerden anlam ç�karma etkinli�i� olarak tan�mlam��t�r. Burada öne ç�kan nokta 

okumada zihinsel faaliyetlerle birlikte duyu organlar�n�n da önemli i�levleri oldu�u görü�ü 

öne ç�kmaktad�r. 
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Kavcar ve di�erlerine (1997) göre okuma, bir yaz�n�n sözcükleri, cümleleri, noktalama 

i�aretleri ve di�er ögeleriyle birlikte görülmesi, alg�lanmas� ve kavranmas� sürecidir. Bu 

tan�mda yaz�yla birlikte di�er sembollerin de okumada önemli bir yere sahip oldu�u 

görülmektedir. 

Kantemir (1997) okumay�, yaz�l� sembolleri anlamland�rma ve yorumlama amac�yla, 

zihnin göz ve ses organlar�yla birlikte yapt��� etkinlikler bütünü olarak de�erlendirmektedir. 

Y�ld�z (2003)�a göre ise okuma, yaz�daki duygu ve dü�üncelerin kavranmas�, 

çözümlenmesi ve de�erlendirilmesi gibi fizyolojik, zihinsel ve ruhsal yönleri bulunan 

karma��k bir süreçtir. 

Yukar�daki tan�mlarda öne ç�kan vurgulara bak�larak okuman�n genel nitelikleri �öyle 

s�ralanabilir: a) Okuma bir ileti�im sürecidir, b) Okuma bir alg�lama sürecidir, c) Okuma bir 

ö�renme sürecidir, d) Okuma bili�sel, duyu�sal ve devini�sel boyutlu bir geli�im sürecidir 

(Genç, 2001, s.26). Okur, önceki deneyimlerinden, küçüklü�ünden beri edinmi� oldu�u bilgi 

birikiminden etkilenerek bir metni anlamland�r�r. Herkes okudu�u metinden farkl� anlamlar 

ç�karabilir, hayat tecrübesi, önceki okumalar� inançlar� ve farkl� ya�am biçimleri okumay� 

etkiler, okumadan farkl� anlamlar ç�kart�l�r. 

 Okuma etkinli�i görme, seslendirme yönünden fizyolojik; kavrama, anlama yönünden 

bili�sel; okumaya kar�� olumlu veya olumsuz tutum tak�nma, okuma arzusu duyma gibi 

yönlerden duyu�sal; sesli veya sessiz okuma bir beceri oldu�una göre, ayn� zamanda 

devini�sel bir süreçtir (Nas, 2003). 

Akyol (2006)�a göre okuma, hemen her dersin temelinde önemli bir yere sahip oldu�u 

için okul programlar�n�n omurgas� niteli�indedir. Okuma ve okunanlardan anlam kurma 

becerilerini kazand�rmak, insan hayat�n�n anlaml� hale gelmesine yap�lan en büyük katk� 

olarak, e�itim programlar�nda ve ö�retim sürecinde yerini almaktad�r. 



22 
 

 

Okuma, sadece akademik ba�ar� sa�lamaya yarayan bir vas�ta de�il ayn� zamanda 

geçmi�le gelecek aras�nda kurulan bir köprüdür. Okuma, geçmi�e ���k tutma ve kültürel miras� 

gelecek nesillere do�ru bir �ekilde aktarma bak�m�ndan büyük öneme sahiptir. Okuma bu 

yönüyle toplumla da ilgilidir. Uygar toplumlarda okuma, ilerlemenin ve geli�menin bir gere�i 

olarak önemsenmekte ve geli�memi� toplumlarda okumayan bir nesil tehlike olarak 

görülmektedir. Çünkü okumayan bir ki�i yanl�� bilgi ve inan��lar�n�n esiri olur ve bunlardan 

kurtulamaz. Okuma ki�iyi bilgisizlik ve yanl�� inan��lardan korur  (Demirel, 2002). 

Öte yandan günümüzde ö�renciler sadece okulda bilgiye ula�makla yetinmemekte 

ayn� zamanda bireysel olarak kendilerini geli�tirme ve ö�renmeyle zaman geçirmektedirler 

(Erdo�an, 2008). !nsan hayat�n�n s�n�rl�l��� dü�ünüldü�ünde yaparak ya�ayarak ö�renmenin 

bilgi edinmede okumaya göre her zaman yeterli bir güç oldu�unu söylemek zordur. Bu 

nedenle bireysel geli�mede ve ö�renmede okuman�n önemli bir yeri oldu�u gerçe�i 

yads�namaz. 

Okuman�n tan�mlar�ndan yola ç�k�larak okuman�n fiziksel ve zihinsel süreçlerin 

i�letilmesiyle ortaya ç�kan bir beceri oldu�u söylenebilir. Bu beceri, insanlar�n kendini 

geli�tirmesinde önemli bir araçt�r. !nsan beyni, çocuk geli�imi ve davran�� bilimleri üzerinde 

yap�lan ara�t�rmalar sonucunda okuman�n be� temel prensibi ortaya ç�kar�lm��t�r: 

1. Okuma, anlam kurma sürecidir. Okuyucu ön bilgilerini kullanarak metni çözmeye 

çal���r. 

2. Okuma, ak�c� olmak zorundad�r. Tek tek kelimeleri de�il bütün metni anlamaya 

yönelik olmal�d�r. 

3. Okuma, mutlaka stratejik olmal�d�r. Okuyucu kendisini metnin seviyesine, ön 

bilgisine ve okuma amaçlar�na ayarlayabilmelidir. 

4. Okumak için motive olmak gerekir. 

5. Okuma, sürekli geli�en bir beceridir. Bu nedenle sürekli ve düzenli bir okuma 
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e�itimi yap�lmal�d�r (Bahçeci, 2009). 

!yi okuyucunun özelliklerini a�a��daki gibi s�ralam��lard�r: 

· !yi okuyucular aktif okuyuculard�r. 

· Metni okumadan önce kendilerine amaç belirlerler. Metni okurken, metnin 

amaçlar�na uygun olup olmad���n� de�erlendirirler. 

· Metni okumadan önce metne göz gezdirirler. 

· Okurken bir sonraki ad�mda ne olaca�� hakk�nda fikir yürütürler. 

· Seçici okurlar. Okuma sürecinde kararlar al�r, hangi k�sm� dikkatlice okumalar� 

gerekti�ini, hangi k�sm� atlamalar�, hangi k�sm� h�zl�ca geçmeleri gerekti�ini bilirler. 

· Okurken anlam� yap�land�r�r, tekrar eder ve sorgularlar. 

· Zihinlerinde bilmedikleri kelimelerin anlamlar�n� bulmaya çal���rlar. 

· Önceki bilgileriyle metindeki bilgileri kar��la�t�r�rlar. 

· Metne duygusal ve zihinsel yönden tepki verirler. 

· Hikâye türündeki metinleri okurken, olay ve karakterlere ilgi gösterirler. 

· Bilgilendirici metinleri okurken, metinle ilgili özetleri zihinlerinde yap�land�r�r ve 

tekrar ederler. 

· Okuman�n okuma öncesi, okuma s�ras�nda ve okuma sonras� süreçlerden 

olu�tu�unu bilirler. 

· Anlama zaman al�c�, süreklilik isteyen ve karma��k bir süreç olmas�na ra�men iyi 

okuyucular için üretken ve tatmin edici bir süreçtir (Özy�lmaz, 2010, s. 4-5). 

Teknolojinin h�zla ilerledi�i ve bilgi çe�itlili�inin adeta bir bilgi y���n� olu�turdu�u 

günümüz ko�ullar�nda okuman�n önemi sürekli artmaktad�r. Bireyin okuma becerisi ile 

birlikte bu bilgi y���n�ndan nas�l yararlanaca��n� da bilmesi gerekmektedir. Bu nedenle 

bireyin okuma ihtiyac�na göre okuma türleri ve teknikleri de�i�kenlik göstermektedir. 
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Okuma, yazar okuyucu ileti�imi, farkl� bak�� aç�lar�n edinilmesi, farkl� de�erlerin 

kazand�r�lmas� bak�m�ndan temel bir beceridir. Bu beceriyi kazanm�� bireyler okuma ile 

birlikte birtak�m de�erleri kazan�rlar. Okunan her metin farkl� bak�� aç�lar�n� farkl� dünyalar� 

görmemizi sa�lar. Metinler, ulusal ve evrensel kültürün dayand��� de�erlerin ö�rencilere 

aktar�lmas� için önemli birer araç olma özelli�ine sahiptir. Metinlerde i�lenen temalar da 

ulusal ve evrensel kültürün dayand��� de�erlerin ö�rencilere aktar�lmas� için önemli birer araç 

olma özelli�ine sahiptir. Okuma becerisini ve al��kanl���n� kazanm�� olan bireyler okuduklar� 

bu metinlerle, roman ve hikâyeler ile milli ve evrensel de�erleri kazan�rlar.   

Temel dil becerileri içinde yer alan okuma becerisi, dinleme becerisi ile birlikte dil 

becerilerinin anlama grubunu olu�turur. Okumayla ilgili tan�mlara ve aç�klamalara göre 

okuma eyleminde anlama ön plandad�r. !ki ayr� çaba gibi görünse de okuma ve anlama 

birbirlerine sebep-sonuç ili�kisi içinde ba�l�d�r (Demirel, 2002). Birbirine bu �ekilde ba�l� 

olan okuma ve anlama bir bütünün parçalar� gibidir, anlama olmadan yap�lacak olan 

okumaya, okuma denilemez. Okuma ile yazar ve okuyucu bir ileti�im sürecine girer, yazar ve 

okuyucu aras�nda aktif ve etkili ileti�imi gerekli k�lan da dinamik bir anlam kurma sürecidir. 

Çocu�a yaz� ve çizim dilini ileti�im kurmada etkili bir �ekilde kullanma becerisini 

kazand�rmak okuma ö�retiminin temel amac�d�r. Okuma zihinsel bir süreçtir ve do�rudan 

gözlenmesi mümkün de�ildir. Okunandan anlam ç�karmakla, anlam� yap�land�rmak 

günümüzde okuman�n önemli bir konusudur. (Akyol, 2006, s.29) 

Okumada amaç okudu�unu anlamakt�r. Anlama olamadan okuman�n bir faydas� 

yoktur. Okuma becerisi incelenirken anlama üzerinde de durman�n faydal� olaca�� 

dü�ünülmektedir 
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Anlama 

Kavram alan� olarak temel dil becerilerinden dinleme ve okumay� içine alan anlamay� 

Gardner (1993), �bilgi, beceri ve kavramlar� alma kapasitesi� olarak tan�mlamaktad�r (akt. 

Duman vd. 2008, s. 14). 

�Anlama, yaz�n�n anlam�n� bulma, onlar üzerinde dü�ünme, nedenlerini ara�t�rma, 

sonuçlar ç�karma ve de�erlendirme biçimidir �(Güne�, 2000, s. 59). 

Anlama; görülenlerden, duyulanlardan, okunanlardan veya bir kelimeden, sözden, 

davran��tan, olay ve olgudan bir sonuç ç�karma, mesaj alma, ne demek istedi�ini veya neye 

i�aret etti�ini kavrama ve bilgi edinmedir(Karaku�, 2005).   

Okudu�unu Anlama. Temel dil becerileri içinde iki ayr� ba�l�k alt�nda incelenseler de 

asl�nda okuma ve anlama birbirini tamamlayan faaliyetlerdir. Basit düzeyde sadece kelimeleri 

do�ru seslendirmeyi sa�lamaya yarayan okuma çal��malar� d���ndaki bütün okuma 

etkinliklerinde esas amac�n okunanlar� anlamak oldu�u söylenebilir. Son y�llarda bu yüzden 

okuma kavram� anlama kavram�yla birlikte kullan�lmaya ba�lanm�� ve okudu�unu anlama 

üzerine yap�lan ara�t�rmalar�n say�s� artm��t�r. Demirel (2002, s.68) bu durumu �öyle ifade 

etmektedir: �#ki ayr� çaba gibi görünen okuma ve anlama asl�nda birbirine neden- sonuç 

ili�kisi ile ba�l�d�r. #nsan anlamak için okur. Okudu�unu anlamak ister.� 

Sidekli�ye  (2005) göre okuma bireysel bir anlamland�rma sürecidir sadece kelimelerin 

pe� pe�e söylendi�i pasif bir faaliyet de�ildir. Okuyucu metindeki bilgileri al�p bunlar� kendi 

bilgi, dü�ünce ve amaçlar�na göre yo�urur. K�saca okuma, aktif ve yarat�c� bir i�lemdir. 

Buradan hareketle okuma etkinli�inin anlama olmadan eksik kalaca�� söylenebilir. 

$engül ve Yalç�n (2004) ise, okudu�unu anlamay� yaz�ya geçirilmi�, anlamland�r�lm�� 

sözcük, kavram, cümle, paragraf veya metinlere can verme, bunlar� alg�sal veya yarg�sal 

birtak�m i�lemlerden geçirerek i�levselle�tirme, yeniden anlamland�rma i�lemi olarak 

de�erlendirmektedir. 
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Okudu�unu anlama ile ilgili tan�mlarda okudu�unu anlama becerisinin geli"imi için 

birtak�m dü"ünsel süreçlerin i"e ko"ulmas�n�n gereklili�i üzerinde durulmaktad�r. Asl�nda tüm 

bu süreçler anlamayla ili"kilidir. Ya"am boyu ö�renmenin günümüzde gittikçe önem 

kazand��� göz önünde bulunduruldu�unda okudu�unu anlaman�n ö�renme içindeki yeri 

yads�namaz. Bu nedenle aileler ve e�itim kurumlar� sadece okuma üzerinde de�il anlama 

üzerinde de yeterince durarak bireyin okudu�unu anlama becerisinin geli"imine katk�da 

bulunmal�d�r. 

Okur, önceki deneyimlerinden, küçüklü�ünden beri edinmi" oldu�u bilgi birikiminden 

etkilenerek bir metni anlamland�r�r. Bir metni okuyan farkl� ki"iler farkl� anlamlar ç�karabilir. 

�Deneyim Ufku� okurun önceki okumalar�ndan ve ya"am�ndan edindi�i kültürel ve edebi 

birikimleri kapsamaktad�r. Hayat tecrübesi önceki okumalar, ya"am biçimi ve inançlar, 

okurun �deneyim ufkunu olu"turan unsurlard�r. Okur, edebi metni okuma sürecinde bu 

unsurlar�n tamam�n�n etkisi alt�ndad�r. Toprak (2003), okuma sürecinde eser ile okur aras�nda 

ortaya ç�kan bu etkile"imin tarihsel ve estetik bir kurama sahip oldu�unu dile getirir. Yani 

eser gerek bizzat okurun kendisi taraf�ndan daha önce okunan eserler gerekse okurdan önce o 

eseri okuyanlar�n mevcut bilgileri do�rultusunda anlamland�r�l�r. Önceki deneyimler, bilgi 

birikimi, önyarg�lar metnin anlamland�r�lmas�nda etkilidir. Dolay�s�yla her okur, kendisi ve 

ba"kalar� taraf�ndan "ekillendirilen bir �deneyim ufku�na sahiptir. Bu durumun sonucu olarak 

edebi eserin her okumas�nda ona daha farkl� anlamlar yüklenir ve her okuyucu edebi eserden 

farkl� anlamlar ç�kartabilir (Tüzel & Kuruday�o�lu, 2013). 

Okurlar�n kendine özgü karakterleri, dünya görü"ü ve ya"am "artlar� edebi metinden 

farkl� beklentiler içinde olmalar�na neden olmaktad�r. Bu beklentiler, bir yandan okurun 

metinle ba� kurmas�n� sa�larken di�er yandan da metne ili"kin çe"itli isteklerin olmas�n� 

sa�lamaktad�r, okurun sahip oldu�u önyarg�lar, önceki ya"ant�lar� okudu�u metni 

anlamland�rmas�nda etkili olacakt�r.  (Tüzel & Kuruday�o�lu, 2013). 
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Bir metnin farkl� ki�iler taraf�ndan farkl� alg�lanmas�, anlamland�r�lmas�, okurun 

beklentileri, hayata bak�� tarzlar� sahip olduklar� önyarg�lar�, e�itim seviyeleri, ya�, cinsiyet ve 

toplumdaki konumlar�na göre de�i�ebilir. 

Okudu�unu Anlama ile !lgili Ara�t#rmalar. Bu bölümde ara�t�rmac�n�n problemine 

ve alt problemlerine vurgu yapan benzer çal��malara ve okudu�unu anlama becerisiyle ilgili 

di�er çal��malara birlikte yer verilmi�tir. 

Tüzel ve Kuruday�o�lu (2013) �Al�mlama Esteti�i Do�rultusunda Okurun Beklenti 

Ufkunun Tespit Edilmesi Üzerine Uygulamal� Bir Çal��ma� isimli makalede okurlar�n edebi 

eseri al�mlama sürecini aç�klama ve bu süreci belirleyen faktörleri belirlemek için Memduh 

!evket Esendal��n �Bir Kucak çiçek� adl� hikâyesi yar�m hikâye tekni�i kullan�larak 38 okura 

sunulmu� ve kat�l�mc�lara yöneltilen sorular ile hikâyeye ili�kin al�mlamalar�n�n ve 

beklentilerinin tespit edilmesi amaçlanm��. Ara�t�rmada ayn� anda ayn� hikâye metni ile 

kar��la�an okurlar�n al�mlamalar�n�n ve beklentilerinin birbirinin farkl� oldu�u tespit 

edilmi�tir. Cinsiyet de�i�keninin okurlar�n metinden beklentilerini etkiledi�i de ara�t�rman�n 

bulgular� aras�ndad�r. 

Okudu�unu anlama üzerine yap�lan birçok ara�t�rmada da görüldü�ü gibi okudu�unu 

anlama üzerinde etken olan birçok �ey vard�r. Ailenin sosyo-ekonomik yap�s�, yeti�ti�i ortam 

okumaya kar�� olan tutum ö�retmenin ve ailenin tutumu gibi etkenler ö�rencilerin 

okuduklar�n� anlama ve okumaya kar�� tutumunu etkilemektedir. Okumaya ve okuduklar� 

kitaba kar�� önyarg�s� olan bireylerin okuduklar�n� anlamalar� zor olacakt�r. Ö�rencilerin 

kendi dünya görü�ü, ya�am deneyimleri, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel özellikleri ya�am� 

boyunca çe�itli yollarla edinmi� oldu�u önyarg�lar da okunan metinlerin anla��lmas�n� olumlu 

ya da olumsuz yönde etkileyecektir. 
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Okuma ve Yazma �li�kisi 

Okuma ile yazma becerileri aras�nda da yak�n bir ili�ki vard�r. Dinleme konu�ma ve 

okuma becerisini kazanan bir bireyin en son olarak da yazma beceresini kazanmas� ve 

geli�tirmesi beklenir. Okuma insan�n ya�am�nda önemli bir yer tutmaktad�r. Okuma ya�am 

boyu sürdürülen bir etkinliktir, sadece hayat�n bir bölümünde kullan�lmaz. 

Okumas�n� bilmeyen bir bireyden yazmas� beklenemez elbette, yazma becerisinin 

okuma becerisi ile birlikte geli�ti�i söylenebilir. Sözel ileti�im becerisi olan konu�ma nas�l 

dinleme becerisine ba�l� bir �eyse, yaz�l� ileti�im de okuma becerisine ba�l�d�r denebilir. Tüm 

bu beceriler bir bütünlük arz etmektedir. Çünkü okunmayan bir yaz� üzerinde dü�ünülüp 

yorum yap�lamaz, bu nedenle de bir yaz� üzerinde dü�ünmek için öncelikle onun okunmas� 

zorunludur ve bu okuman�n etkili bir okuma olmas� gerekir. 

Okuma becerisinin kazan�lmas�nda �okuma e�itiminin� çok büyük önemi vard�r. 

"nsanlar�n kendilerini geli�tirmelerinde okuma önemli bir araçt�r. Okuma becerisini iyi alm�� 

bir insan hayat�n her alan�nda ba�ar�l� bir birey olabilir. Okuma insanlar�n dü�ünce dünyas�n� 

ve ufkunu geli�tirir. Kelime hazinesi artan bireyin dü�ünce ufku da geli�ir. Bireyin bilgi 

edinmesini sa�layan okuma, insanlar�n ve toplumun bilinçlenmesine arac�l�k eder. Bu yüzden 

insanlara okuma al��kanl���n�n mutlaka kazand�r�lmas� gerekir. (Ba�c�, 2007) 

"nsanlar günlük ya�amda birçok metinle kar�� kar��ya gelmektedir. Kar��la�t�klar� bu 

metinleri okuyarak anlama, ça�da� ve demokratik toplumda ya�aman�n bir gere�idir. Bu 

yüzden ana dili ö�retiminde dilsel becerilerin tümünün bir denge içinde geli�tirilmesi 

amaçlan�r. Çünkü konu�ma, dinleme, okuma, yazma becerilerinin ili�kileri, ö�retimin amac�n� 

ku�atmaktad�r. Kendilerine özgü nitelikleri de olan bu etkinlikler pek çok ortak noktada 

bulu�maktad�r. (Sever, 2004) 

 Okuma becerisi ile yazma becerisi aras�nda da çok yak�n bir ili�ki vard�r.  

Ancak örgün e�itime ba�layan ki�inin kazanmaya ba�lad��� ortak beceri olan okuma ve yazma 
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becerileri, kendi aralar�nda da öncelik ve sonral�k s�ras�n� takip etmektedir. Okumay� ö�renen 

ki�inin yazmay� ö�renme a�amas�na geçmesi takip edilen en yayg�n ve geçerli olan bir yoldur. 

Çünkü ancak okumay� ö�renemeyen bir ki�inin, yazmay� ba�arabilmesi dü�ünülemez. Bu 

öncelik ve sonral�k s�ras�, araya giren bir zaman dilimi de�il, birbirini takip eden faaliyetler 

olarak cümlelerin önce okutturulup sonra yazd�r�lmas�n� ifade etmektedir. Bu ard���kl�k 

devaml� oldu�undan okuma-yazma becerilerinin kazand�r�lmas� bir bütünlük arz eder. 

(Co�kun, 2005) 

Yazma, di�er üç becerinin üzerine geli�tirilmesi gereken bir beceridir.  

Dinleme ve konu�man�n oldu�u gibi okuman�n da yazma becerisinin geli�tirilmesinde çok 

büyük etkisi vard�r. Dolmayan havuzun ta�mas� mümkün olmad��� gibi okuma becerisi 

geli�memi� ki�inin de yaz�l� anlat�m�n�n mükemmel olmas� beklenemez. Okunan metinlerde; 

dil ve anlat�m özelliklerini somut olarak gören ki�inin ba�ar�l� yaz�l� anlat�m metinleri 

olu�turmas� beklenir. Okunan metinlerin taklidiyle ba�layan ilk yazma örnekleri, zamanla 

okunan güzel metinlerle kar��la�t�rmalar yap�larak ilerleme gösterir ve kazan�lan donan�m ve 

bireysel yaz� üslubuyla mükemmelle�meye ba�lar. Yazma becerisinin mükemmelle�mesinde 

okuman�n büyük bir rolünün oldu�u söylenebilir. (Ba�c�, 2007) 

Sonuç olarak tüm dil becerileri birbirinden ayr�lamaz, her becerinin geli�imi de ki�iden 

ki�iye farkl�l�k gösterebilir. Dinleme, okuma, konu�ma ve yazma becerileri birbirini 

tamamlar. Okuyarak ve dinleyerek kazan�lm�� pasif durumdaki kelimeler ancak konu�ma ve 

yazma ile aktif duruma geçebilir. Bir becerideki geli�me di�erlerine olumlu katk�da bulunur. 

Yaz�l� Anlat�m 

"nsanlar ileti�im kurmak amac�yla tarih boyunca farkl� vas�talar kullanm��lard�r. Bu 

ileti�im vas�talar� içinde gelecek nesillere kültür ve bilgi aktar�m� sa�layan sözlü anlat�m 

yaz�n�n icad�ndan önce en önemli ileti�im yollar�ndan biri olmu�tur. Yaz�n�n icad�yla birlikte 
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bir yandan sözlü anlat�m önemini korurken bir yandan da sözlü anlat�ma göre kal�c� ve do�ru 

bilgiler aktarmay� daha olas� hale getiren yaz�l� anlat�m önem kazanm��t�r. 

�Yazma, konu�madan sonra en çok ba�vurdu�umuz bir anlat�m biçimidir. Hangi 

biçimde ve hangi amaçla yaz�l�rsa yaz�ls�n, yaz�l� anlat�m�n temel amac�; okuyucuya belli bir 

konuda, belirli bir haber iletmektir� (Özbay 2006, s. 122). Ki�i yaz�l� anlat�m yoluyla 

duyduklar�n�, dü�ündüklerini, okuduklar�n�, kültür ve bilgi birikimini konu�ma imkân�n�n 

olmad��� insanlara veya ba�ka nesillere aktarma imkân� bulur. 

Akta� ve Gündüz, (2002, s. 57) �Yaz�l� anlat�m, her türlü olay, dü�ünce, durum ve 

duygular�, dili en güzel �ekilde kullanarak, belli bir plan dâhilinde ba�kalar�na ve yar�nlara 

ula�t�rmaya, böylece kal�c�l��� sa�lamaya imkân veren bir araç olarak tan�mlanabilir.� 

demektedir. 

A�ca (1999, s. 109), yaz�l� anlat�m�, �dü�ünce gücüne sahip olanlar�n görü�, fikir ve 

duygular�yla gözlem, deney ve tecrübelerini, seçilen konuyla ilgisi ölçüsünde planlay�p dilin 

kurallar�na uygun biçimde anlatmas�� olarak tan�mlamaktad�r. Ünalan da  (2001, s. 123) 

benzer �ekilde yaz�l� anlat�m� �öyle tan�mlam��t�r: �Yaz�l� anlat�m, ö�rencinin gördü�ünü, 

duydu�unu, dü�ündü�ünü ve ya�ad���n� yazarak anlatmas�d�r.� 

Dil e�itiminin temel amaçlar� aras�nda sözlü ve yaz�l� anlat�m�n kazand�r�lmas� ve 

geli�tirilmesi önemli yer tutar. Ki�i, amac�n� sözle ya da yaz�yla anlatabilmek için zihninde 

dü�üncelerini belirler, düzenler, kelimeler seçer, cümleler kurar, etkin anlat�m yollar� arar. Bir 

dili kazanm�� say�lmak için, o dille duygu ve dü�üncelerini sözlü veya yaz�l� olarak 

anlatabilmek gerekir. �Dil ortakt�r ama söz, anlat�m bireyseldir. Birey ortak dilin araçlar� olan 

sözcüklerden yararlanarak, kendi üslubu ile duygu ve dü�üncelerini olu�turur.� (Sa��r, 2002, 

s.16). 

Dinleme ve konu�ma anadilinde k�smen pasif bir etkinlik; anlatmaksa aktif bir 

etkinliktir. Anlat�m yaz�l� ve sözlü olmak üzere ikiye ayr�l�r. 
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�leti�imde yaz�l� anlat�m�n sözlü anlat�ma göre birçok farkl� yönü vard�r. Öncelikle 

yaz�l� anlat�m, dili daha dikkatli kullanmay� gerektirir. Böyle olunca da ki�i, ister istemez o 

dilin kurallar�n� ö!renmeye yönelir. Hiç �üphe yok ki yaz�l� anlat�m�n en büyük özelli!i kal�c� 

olmas�d�r. Bu konuyla ilgili olarak ünlü Frans�z yazar Emile Zola �öyle der: �Ancak yaz�ya 

geçmi� dü�üncelerin de!eri vard�r. Geriye kalanlar rüzgâr�n al�p götürdü!ü bir saatlik kuru 

hayalden ba�ka bir �ey de!ildir� (akt Koçak, 2005, s. 21). 

Sözlü anlat�mda ki�inin hata yapmas� do!al görünse de yaz�l� anlat�mda ki�i 

dü�ünceleri düzenleyip uygun ifade olana!�na kavu�turmak için gerekli süreye sahip 

oldu!undan dili daha özenli kullanma zorunlulu!u vard�r. Bu sebeptendir ki sözlü anlat�mda 

normal kar��lanan yerel söyleyi�ler, anlat�m bozukluklar� gibi yanl��lar - yaz�nsal nitelikli 

ürünler hariç- yaz�l� anlat�mda hata olarak kabul edilmektedir. Bu farkl�l�k yaz� dili ile 

konu�ma dilinin bire bir ayn� özelliklerde olmamas�ndan kaynaklanmaktad�r. Özbay (1995, s. 

35) konu�ma dili ile yaz� dili aras�ndaki bu fark� �öyle ifade etmektedir: �Konu�mada, baz� 

yanl��l�klar fark edilmez veya önemsenmez. As�l amaç konu�an�n gayesini anlamak 

oldu!undan kelimeler üzerinde ayr� ayr� dikkat harcanmaz. Yaz� ise okuyan�n gözü önünde 

durmaktad�r. Oradaki her bozukluk önemli bir dil sorununa i�aret etmektedir. Yazan�n 

konu�ana göre daha çok zaman� vard�r.� 

Yaz� dili, insan dü�üncesinin oldukça ileri bir geli�mi�lik düzeyinde ula�t�!� 

dönemlerin ortaya koydu!u bir ileti�im arac�d�r. Yaz� dili kal�c�d�r, konu�ma dilinin unutulma 

zafiyetini ta��maz. Dü�ünerek, ak�l mant�k süzgecinden geçirilerek yap�lan ifade �ekli olan 

yaz� dilinin anla��lmas� konu�ulan dile göre daha kolayd�r (A!ca, 1999).  

Bu aç�dan bak�ld�!�nda yaz� dili, konu�ma dilinin yerel özelliklerini, konu�ma dili 

kadar yans�tmad�!� için standart dile daha yak�nd�r. 

Karaku� (2005, s. 156) yaz�l� ifade ile ilgili �öyle demektedir: ��nsanlar konu�urken 

veya yazarken ayn� dili kulland�klar� halde, farkl� farkl� ifade ederler. Her insan duyar, 
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dü�ünür. Ancak her insan duygu ve dü�üncelerini düzenli bir �ekilde ifade edemez. Kelime ve 

cümlelerin kullan�m�nda farkl�l�klar vard�r.� Dü�üncelerin ve duygular�n yaz� ile ifade 

edilirken herkes taraf�ndan farkl� biçimde anlat�lmas� edebi türlerde çe�itlilik sa�lar. Edebi 

türlerde sa�lanan bu çe�itlilikle di�er insanlar bu eserlerden faydalan�p kendilerini yaz�l� 

olarak daha iyi ifade etme imkân� bulur. 

!lkö�retim Türkçe Program��nda, MEB (2006, s. 8) �Yaz�l� anlat�m, sözlü anlat�mdan 

biraz farkl� ve karma��kt�r. Konu�urken dinleyenin gösterece�i tepkiler (yüz ifadesinin 

de�i�mesi, soru sormas� vb.) bizi hemen etkileyerek amac�m�z yönünden konu�mam�z�, �u ya 

da bu do�rultuda de�i�tirebilmeyi yönlendirmesine kar��n, yaz�da böyle bir imkân yoktur. 

Yaz�da her �ey önceden iyice hesaplayarak, yaz�m�z� okuyacak kimsenin dü�ünce ya da 

duygular�m�z� tam bizim istedi�imiz biçimde anlamas�n� sa�lay�c� önlemleri önceden 

almam�z gereklidir. Çünkü yapaca��m�z yanl��lar� sonradan �u ya da bu biçimde düzeltemez, 

eksikleri tamamlayamay�z. Ayr�ca yaz�l� anlat�m�n belli ve kesin kurallar� vard�r, yaz� 

yazarken bunlara uymam�z, dü�üncelerimizi kurallara uygun cümleler durumuna getirmemiz, 

bu cümleleri en etkili ve amac�m�za en iyi varacak biçimde s�ralamam�z gerekir. Bunun 

içindir ki, yazma ö�retimi ve yaz�l� anlat�m öteden beri Türkçe dersinin en önemli 

etkinliklerinden biri olagelmi�tir; böyle olmay� da sürdürecektir.� Denilmektedir. 

!lkö�retim Türkçe Dersi (6, 7, 8. S�n�flar) Yeni Ö�retim Program��nda ise yazma ile 

ilgili olarak �öyle denilmektedir: �Yazma becerisinin bilgi, birikim ve dili etkili kullanmay� 

gerektirdi�i göz önüne al�narak bu sürecin dinleme/izleme, konu�ma, okuma ve dil bilgisi 

etkinlikleriyle de desteklenmesi gerekmektedir. Hikâye, roman, �iir gibi türlerde ürün vermek, 

bireysel yetenek ve yarat�c�l�k gerektirse de ö�rencilerin duygu, dü�ünce, hayal ve 

izlenimlerini do�ru, aç�k, anla��l�r ve yazma kurallar�na uygun �ekilde anlatmalar� yazma 

tekni�ine uygun bilgi ve beceriler kazand�r�larak sa�lanabilir.� Bu dü�ünceden hareketle 

programda yazmayla ilgili olarak yazma kurallar�n� uygulama, planl� yazma, farkl� türlerde 
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metinler yazma, kendi yazd�klar�n� de�erlendirme, kendini yaz�l� olarak ifade etme al��kanl��� 

kazanma, yaz�m ve noktalama kurallar�n� kavrama ve uygulama� ile ilgili amaçlara yönelik 

kazan�mlar yer almaktad�r. Ö�retmen, farkl� yöntemlere uygun etkinliklerle yazmay� 

ö�renciler aç�s�ndan zevkli hâle getirerek yazma al��kanl��� kazanmalar�na yard�mc� olmal�, 

ö�rencilerin hangi türlerde yazmaya yetenekli oldu�unu belirleyerek onlar� ba�ar�l� oldu�u 

türlerde yazmaya yönlendirmelidir (MEB, 2006, s. 7). 

Görüldü�ü gibi ö�retim programlar�nda yaz�l� anlat�ma çok önem verilmekte ve yazma 

becerisinin kazand�r�lmas�nda ö�retmenlere büyük görev dü�tü�ü belirtilmektedir. 

Ö�rencilerin ortaya yeni bir yaz�l� ürün koymalar�n�n zorlu bir süreç oldu�u ve di�er dil 

alanlar� ile de yaz�l� anlat�m�n desteklenmesi gerekti�i ifade edilmektedir. Yaz�l� anlat�m uzun 

ve çaba gerektiren bir süreçte geli�se de kal�c� oldu�undan hem e�itimde hem de hayat�n 

çe�itli alanlar�nda büyük öneme sahiptir. 

�Yaz�l� anlat�m becerisi okuldan sonraki ya�am�n da vazgeçilmez bir parças�d�r. 

Günümüzde ça�da� toplumlar�n yap�s�, ticaret ve endüstri temelinden bilgi ve hizmet temeline 

do�ru kaymaktad�r. Bu yeni süreçte ileti�im becerilerinin önemli bir yeri olacakt�r. "leti�imin 

bir boyutunu olu�turan yaz�l� anlat�m geli�en dünyaya uyum sa�lamada önemli bir etken 

olacakt�r� ("�eri vd.,  2008, s. 134). 

Ülkemizde yayg�n bir görü� olarak yazma sadece bir yetenek gibi alg�lanmakta ve 

yazarlar�n u�ra�� say�lmaktad�r. Oysa Kavcar (1996, s.16)�a göre: �Do�ru ve düzgün anlat�m 

bir yetenek de�il, do�rudan do�ruya e�itimle elde edilen bir beceridir. Bu beceri, elveri�li 

ortamda, uygulama ve denemelerle, özen ve çaba ile kazan�l�r.� 

Etkili ve güzel yaz� yazabilmek için ba�ta iyi bir yazma e�itimi almak ve bunu 

uygulayabilmek gerekir. Bu gerçekten hareketle, ö�rencilere çocukluktan ba�layarak yazma 

e�itiminin verilmesi, yaz�lar�n�n incelenmesi ve hatalar�n�n ortaya ç�kar�l�p bunlara göre 
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çal��malar yap�lmas�, onlar�n bu becerilerinin geli�mesine ve dolay�s�yla iyi yaz� 

yazabilmelerine katk� sa�layabilir (Ar�c� ve Ungan, 2008). 

Yaz� yazmak demek; kelimeleri, cümleleri üst üste, geli�igüzel s�ralamak demek 

de�ildir. Yaz� yazmak duygu ve dilekleri, fikir ve dü�ünceleri belli bir düzen, disiplin ve 

ahenk içinde anlatmakt�r. !�te yaz�l� kompozisyonun amac� budur. Yaz�l� anlat�m sözlü 

anlat�m�n tekrar� de�ildir. Hem yap�s� hem i�leyi�i bak�m�ndan sözlü anlat�mdan farkl� olan 

bir dilsel i�levdir. Geli�iminin en alt seviyelerinde bile yüksek bir soyutlanma düzeyi gerekir 

(Öner, 1996). 

Yazma ile yaz�l� anlat�m genelde ayn� anlamda kullan�lsa da yaz�l� anlat�mda bir 

bütünlük (kompozisyon) oldu�u gözden kaçmamal�d�r. Ö�renciler, söylenenleri veya 

okunanlar� aynen yazmakta zorluk çekmeseler bile, yaz�l� anlat�m uygulamalar�nda verilen bir 

konu hakk�nda kompozisyon yazarken ço�u zaman zorland�klar� ve isteksiz olduklar� 

bilinmektedir. Ö�rencilerin kompozisyon yazmaktan çok çekindi�i, dü�üncelerini bir 

bütünlük içinde aktaramad�klar� görülmektedir. Sözlü anlat�m becerisi iyi olan ö�rencilerin 

bile yaz�l� anlat�m uygulamalar�ndan çekindikleri ve zorland�klar� görülmektedir. 

Bir dü�ünceyi, olay�, fikri ve durumu yaz�l� olarak anlatabilmek, bir bütünlük ister. 

�Her metin san�lan�n aksine bir kompozisyondur. Çünkü her eser anlaml� bir bütün niteli�i 

ta��mal�d�r.� (Ayy�ld�z ve Bozkurt, 2006, s. 2). Yaz�l� anlat�mda bütünlük, genel anlamda d�� 

yap�, anlat�m (iç yap�), yaz�m (imlâ) ve noktalamadan olu�ur. Bu dört özelli�in ba�ar�l� bir 

�ekilde uygulanmas� do�ru ve güzel yaz�y� olu�turur. Belirtilen unsurlar tek tek geli�tirilerek, 

bütünün güzelli�i sa�lan�r (Deniz, 2003). Bu unsurlar gözetilerek ortaya konulan bir yaz�l� 

anlat� ürünü baz� a�amalardan geçerek olu�turulur. Temizkan (2003) yaz�l� anlat� ürünü 

olu�turman�n a�amalar�n�; konunun seçilmesi, konunun s�n�rland�r�lmas�, konunun ana 

maddesinin belirlenmesi, konu hakk�nda söyleneceklerin bulunmas�, plan yap�lmas�, 
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dü�üncelerin anlaml� bir bütün olu�turacak �ekilde yaz�lmas�, yaz�n�n de�erlendirilmesi olmak 

üzere yedi maddede toplam��t�r. 

Sever�e (2004) göre duygu ve dü�üncelerini yaz�l� olarak iyi anlatabilen bir ki�inin en 

az�ndan �u becerilere sahip olmas� beklenir: 

Sözcük düzeyinde: a) Amaca uygun sözcü�ü seçebilmeli, b)Seçilen sözcü�ü yerli 

yerinde kullanabilmeli 

           Cümle düzeyinde: a) Dilin i�leyi� düzenine uygun (anlaml� ve kurall�) cümle 

kurabilmeli, b) Cümleleri, de�i�ik amaçlara uygun biçimlere sokabilmeli 

Paragraf düzeyinde: a) Cümleleri, bir dü�ünceyi iletecek düzene sokarak aralar�ndaki 

dil ve dü�ünce ba�lant�s�n� kurabilmeli, b) Paragrafta, dü�ünceyi geli�tirici düzenlemeler 

yapabilmeli. 

Koç ve Müftüo�lu (1998, s. 77) iyi bir yaz�l� anlat�mda bulunmas� gereken özellikleri 

�u �ekilde s�ralam��lard�r: 

· Konuyu belirlemek, anlama ve konu s�n�rlamas�n� yapabilmek. 

· Konu ile ba�l�k aras�ndaki ba�lant�y� kurabilmek. 

· Bu ba�lant�y� kuran kavramlar aras�ndaki anlam ili�kisini anlayabilmek. 

· Amac� belirleyebilmek. 

· Dil-dü�ünce ba�lant�s�n� kurabilmek. 

· Dü�ünceleri önem ve ilgisine göre ay�rabilmek ve s�ralayabilmek. 

· Ana dü�ünceyi ve yard�mc� dü�ünceleri saptayabilmek. 

· Anlat�mda dü�ünceyi geli�tirici, somutla�t�r�c� ve yo�unla�t�r�c� ögeleri ve 

anlat�m yollar�n� (tan�mlama, örnekleme, kar��la�t�rma, tan�k gösterme, al�nt� yapma) 

kullanabilmek. 

· !�lenen konuyu sapmalardan koruyabilmek (konu d���na ç�kmamak). 

· Aç�k ve anla��l�r dil kullanabilmek. 
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· Sözcük seçimine, cümle kurulu�una, paragraf yap�s�na önem ve özen 

göstermek. 

· Yinelemelerden kaç�nmak. 

· Dil yanl��l�klar� yapmamak. 

· Yaz�m yanl��lar� yapmamak. 

· Yal�n olmak, dinleyende, okuyanda ya da izleyende be!eni yarat�p ilgi 

uyand�rmay� ve konuya yönelmeyi sa!lamak. 

· Söz varl�!�n� zenginle�tirmek. 

Günümüzde yukar�da belirtilen yazma becerilerine sahip olan ö!renci say�s�n�n az 

oldu!u görülmektedir. �leti�imde teknolojik araçlar�n kullan�m�n�n artmas�, kitle ileti�im 

araçlar�n�n insanlar�n dil becerilerine olan olumsuz etkileri gibi nedenlerden dolay� insanlar�n 

yaz�l� anlat�m becerilerinin köreldi!i görülmektedir. Nas (2003), gençlerin dil becerileri içinde 

en fazla yazma alan�nda yetersiz kald�klar�n� �u sözlerle ifade etmektedir: �Yazma en çok 

savsaklanan aland�r. Cep telefonuyla, örütba! (internet) yoluyla ileti gönderiyorlar, çocuklar 

ve gençler. Bu yaz�lar�nda kurallara uyduklar� söylenemez. �Selam� yerine �slm� yaz�l�yor.� 

Ayr�ca insanlar konu�tuklar� veya duyduklar� �ekilde yazma e!iliminde olduklar�ndan kitle 

ileti�im araçlar�nda yap�lan hatalar� yaz�l� anlat�mlar�na da yans�tmaktad�rlar. Dili kurallar�na 

uygun biçimde kullanmaya gösterilen özen azald�!� gibi Türkçede bulunmayan harflerin (q, x 

vb.) yaz�l� anlat�mda kullan�ld�!�, görülmektedir.  

Yazma e!itiminin önemli bir k�sm� ilkö!retim döneminde verilir. Sözü yaz�ya dökmek 

çocuk için kolay olmad�!�ndan yazma etkinli!i, ilk s�n�flarda ö!retmenin k�lavuzlu!unda ve 

bütün s�n�fla ortak çal��ma olarak ba�lar. �lerleyen zamanlarda bireysel çal��malara daha çok 

yer verilir (Kavcar vd.1997). Bütün ö!rencilerin yaz�l� anlat�mlar�n� de!erlendirmek zaman 

alan bir i�tir. Ancak okunmas� ve de!erlendirmesi kolay oldu!u için yaz�l�larda sadece test 

türü ölçme araçlar� kullanmak veya uzun zaman ald�!�ndan yaz�l� anlat�m çal��malar�na 
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Türkçe ö�retiminde az yer vermek ö�rencilerin kendilerini de�erlendirmelerine f�rsat 

vermedi�inden sak�ncal� görünmektedir. Bu nedenle ö�retmenler mümkün oldu�unca 

ö�rencilerin yaz�l� anlat�mda yapt�klar� hatalar� zaman�nda fark etmeli ve ö�rencilere gerekli 

dönütleri vererek yaz�l� anlat�mlar�n� geli�tirmelerine katk�da bulunmal�d�rlar. 

Yazma E�itiminde Amaçlar. Ö�rencilere yazma becerilerinin kazand�r�lmas� ve 

onlarda yazma ilgi ve iste�inin uyand�r�lmas�nda temel sorumluluk Türkçe ö�retmenine 

dü�mektedir. Bu sorumluluk, ö�rencilere düzenli dü�ünme ve yazma al��kanl��� kazand�rma 

gibi temel bir amaçla bütünle�ir. (Sever,2004). Çal��malardan verim elde edebilmeleri için 

ö�retmenlerin yazma e�itiminin genel amaçlar� konusunda bilgi sahibi olmalar� 

gerekmektedir. 

Yaz� e�itiminin amaçlar�n� �u �ekilde s�ralamak mümkündür (Gö�ü�, 1978, s. 236-

239, 372; Keçik ve Uzun, 2001, s. 73-79; Akta� ve Gündüz, 2004, s. 62; Co�kun, 2007, s. 

51-54; Maltepe, 2006, s. 62-63): 

· Yazma sürecini içselle�tirmek; yazma istek ve zevkini kazanmak. 

·  Yazmada bilgi vermek yan�nda okuyanlar�n zevk almas�n� da sa�lamak. 

·  Do�ru yazma sorumlulu�u kazand�rmak. 

·  Metin olu�turmaktan çok metin olu�turmak için ö�rencilere gerekli becerileri 

kazand�rmak. 

·  Sözcüklerin do�ru yaz�l���n�, do�ru yaz�m yoluyla do�ru söyleni�ini ö�retmek. 

·  Yaz�m kurallar�n� ö�retmek. 

·  Ö�rencilerin yaz� türlerini tan�ma, kendilerini yaz�l� olarak ifade etme ve yarat�c� 

yaz�lar yazmalar�n� sa�lamak. 

·  Yazarken olaylara, dü�üncelere, gerekli ve mant�kl� bir düzen verebilmek. 

·  Yaz�y� giri�, geli�me ve sonuç ana düzenleyi�ine gore geli�tirmek; ona uygun ba�l�k 

koyabilmek. 
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·  Duyuru, dilekçe, mektup vb.ni, biçim ve anlat�m özelliklerine uygun yazabilmek. 

·  Yarat�c�l�k isteyen öykü, roman, oyun vb. Türleri için konu bulmaya, bunlar� iyi bir 

düzenleme ve etkili bir anlat�mla yazmaya al�"mak. 

·  Yaz�l� olarak üretilen metinlerde s�kça kullan�lan anlat�m çerçevelerini, metnin türüne 

göre öznel-nesnel bak�" aç�s� ve buna gore metindeki dilsel düzenlemeleri tan�mak ve 

uygulayabilmek. 

·  Yaz�l� olarak üretilen metinlerde paragraph yap�s� ile anlat�m çerçevelerinin nas�l 

ili�kilendi�ini ö�renebilmek. 

·  Bir yap�t�, bir dü�ünce ya da görü�ü aç�klayan, tart�"an ele"tirel yaz�lar yazmaya 

al�"mak. 

·  Kendisinin ya da ba"kas�n�n yaz�s�n� okuyup yaz�m, anlat�m ve anlam yönlerinden 

düzeltme al��kanl��� kazanmak. 

·  Bütün alanlarda kullanabilir olmak ve bütüncül ö�renmeyi sa�lamak. 

·  Yazma e�itimini okullardaki çal��malarla s�n�rl� b�rakmamak, ö�rencilerin okul 

d���nda da yazma al��kanl���  kazanmas�n� sa�lanmak. 

Yazma etkinlikleri. Ö�rencilerin yazmaya ilgilerini art�rmak ve monotonlu�u k�rmak 

için ö�renme ve ö�retme sürecindeki yazma etkinliklerinde farkl� yazma biçimleri 

kullan�lmal�d�r. Örne�in, bo�luk doldurma, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, 

yar�m b�rak�lan bir metni tamamlama, güdümlü ve kontrollü yazma, ele�tirel ve serbest 

yazma� 

2005 Türkçe Dersi (6-8. S�n�flar) Ö�retim Program��nda di�er dil becerilerinde oldu�u 

gibi yazma becerisine de yönelik yöntemlere yer verilmi�tir. Bu yöntemlerin amac� genel 

olarak ö�rencilerin hangi alanlarda ve türlerde yazma yeteneklerinin oldu�unu belirlemek ve 

onlar� uygun yazma yöntem ve türlerine yönlendirmektir. Programda yazmaya yönelik 
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önerilen yöntemler ve bu yöntemlerin amaçlar� tablo 1�de gösterilmektedir (MEB. 2005, s. 

66-68): 

Tablo 1 

Türkçe Dersi (6-8. S�n�flar) Ö�retim Program��nda Yer Alan Yazma Yöntemleri 

Yazma yöntemi Amaç 

Not alma 

Ö�rencilerin okunan veya dinlenilenlerin önemli noktalar�n� seçebilmesini, bilgi ve dü�üncelerini 
s�n�fland�rabilmesini ve sistemli çal��ma becerisini kazanmalar�n� sa�layarak zaman kayb�n� 
önlemek. 

Özet ç�karma 
Ö�rencilerin okuduklar�n�, dinlediklerini/izlediklerini anlamalar�n� ve anlad�klar�n�, 
konunun/metnin ba�lam�na uygun olarak anlatma becerilerini geli�tirmek  

Bo�luk Doldurma 
Ö�rencilerin anlad�klar�n� k�sa ve öz bir �ekilde anlatma becerilerini geli�tirmek, onlara bilinçli ve 
düzenli çal��ma al��kanl��� kazand�rmak  

Kelime ve Kavram 

Havuzundan Seçerek yazma 

Ö�rencilerin ö�rendikleri kelime, kavram, atasözü ve deyimleri anlat�mlar�nda kullanmalar�n� 
sa�layarak kal�c� k�lmak ve böylece söz varl�klar�n� zenginle�tirmek 

Serbest yazma 
Ö�rencilerin herhangi bir konudaki duygu, dü�ünce ve hayallerini yazmalar�n� sa�layarak ifade 
güçlerini ve yaz�l� anlat�m yeteneklerini geli�tirmek  

Kontrollü Yazma 
Kelimelerin, cümle yap�lar� ve ifade kal�plar�n�n Türkçenin kurallar�na uygun �ekilde yaz�lmas�n� 
sa�lamak  

Güdümlü yazma 
Ö�rencilerin bir konu hakk�ndaki bilgilerini, duygular�n� ve dü�üncelerini etkili bir �ekilde anlatma 
becerilerini geli�tirmek 

Yarat�c� yazma 
Ö�rencilerin yazma yeteneklerini ve yarat�c�l�klar�n� geli�tirmek  
 

Metin Tamamlama 
Ö�rencilerin okuduklar�ndan hareketle duygu, dü�ünce ve hayal dünyalar�n� zenginle�tirmek, onlar� 
etkin duruma getirerek yorum yapma ve fikir yürütme becerilerini geli�tirmek. 

Tahminde Bulunma 

Ö�rencilerin okuduklar�ndan hareketle duygu, dü�ünce ve hayal dünyalar�n� zenginle�tirmek, onlar� 
etkin duruma getirerek yorum yapma ve fikir yürütme becerilerini geli�tirmek uslûplar�n� 
geli�tirmek. 

Bir Metinden Hareketle  

Yeni Bir Metin Olu�turma 

Ö�rencilerin hangi türde yazmaya yatk�n olduklar�n� belirleyerek yarat�c�l�klar�n� o yönde 
geli�tirmek 

Duyulardan Hareketle Yazma 
Ö�rencilerin alg�lama güçlerini ve dikkatlerini geli�tirme 

Grup Olarak Yazma 

Ö�rencilerin çevreleriyle ileti�im kurmalar�n�, i� birli�i yapmalar�n� ve birbirleriyle etkile�imde 
bulunarak grup bilinci kazanmalar�n� sa�lamak, böylece ki�isel geli�imlerine yard�mc� olmak 

Ele�tirel Yazma 
Ö�rencilerin olay ve durumlara tarafs�z bakma, yorum yapma, fikir ve çözüm üretme becerilerini 
geli�tirmek. 
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Metin Tamamlama. Bu çal��mada ö�rencilere yazma etkinliklerinden metin 

tamamlama etkinli�i kullan�lm��t�r. Bu etkinlikte amaca uygun olarak ara�t�rmac� taraf�ndan 

yar� yap�land�r�lm�� bir metin haz�rlanm�� ve uygulanm��t�r. 

Yazma çal��malar�nda ö�rencilerin duygu, dü�ünce ve hayal dünyalar�n� geli�tirmek 

ve yaz�l� olarak anlatmak amac�yla metin tamamlama çal��mas� yapt�r�labilir. Özellikle  

ö�renci ana kahraman oldu�u bir öyküyü tamamlamaktan zevk alacak ve hayal dünyalar�n� 

kullanarak ilginç kurgular olu�turabilecektir.   

Yaz�l� Anlat�m�n Unsurlar�. Yaz�l� anlat�m çal��malar�n�n ilk unsuru eski dilde 

�mevzu� da denen �konu� dur. Konu seçimi d���nda temel olarak yaz�l� anlat�m� olu�turan 

unsurlar�n �plan, ba�l"k, kelime, cümle, paragraf, yaz"m ve noktalama� oldu�u 

söylenebilir. Sallaba� (2007), yaz�l� anlat�m�n unsurlar�n� konu, plan, bulu�, yaz�ya geçirme ve 

de�erlendirme olmak üzere dört ba�l�k alt�nda incelemi�tir. Baz� ara�t�rmac�lar paragraftan 

sonra -yaz�n�n türüne göre- bölüm ve metni de yazman�n unsurlar� aras�nda göstermi�lerdir. 

Yaz�l� anlat�mda yer alan unsurlar temelde ayn� olmakla birlikte yaz�lan metnin türüne 

göre de�i�iklik gösterebilir. !yi bir yaz�l� anlat�m yukar�da ad� geçen unsurlar�n bir araya gelip 

uyumlu bir bütün sergilemesiyle ortaya ç�kar. Bu da yaz�l� anlat�m�n bir kompozisyon 

oldu�unu göstermektedir. !yi bir kompozisyon yazmak için göz önünde bulundurulmas� 

gereken ilkeler vard�r. Bunlar; gözlem yapmak, dü�ünmek, okumak, dili iyi kullanmak �u 

�ekilde s�ralanabilir. 

!nsan�n anlat�m gücü, kelime hazinesi ve bu hazineyi do�ru kullanmakla ilgili oldu�u 

kadar yaz� dili ve yaz� dilinin inceliklerini bilmekle de ilgilidir (Erdo�an, 2008). Ki�ilerin 

yazmas�nda etken olan unsurlar ise okunan ürünler, çevre, yetenek ve zekâ, hayal gücü ve 

mant�k kurgusudur (C. Y�ld�z, 2010). Yaz�l� anlat�m tüm bu unsurlar�n uyumlu bir �ekilde 

birle�mesiyle ba�ar�ya ula�abilir. 
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Yaz�l� Anlat�m ve De!erler E!itimi "le "lgili Ara�t�rmalar. Bu bölümde 

ara�t�rmac�n�n problemine ve alt problemlerine vurgu yapan benzer çal��malar ile yaz�l� 

anlat�m becerisi ve de�eler ile ilgili di�er çal��malara birlikte yer verilmi�tir. 

Deniz (2003), �Yaz�l� Anlat�m Becerileri Bak�m�ndan Köy ve Kent Be�inci S�n�f 

Ö�rencilerinin Durumu� isimli ara�t�rmas�nda, köyde ve kentte ya�ayan ilkö�retim 

ö�rencilerinin yaz�l� anlat�m beceri düzeylerinin tespiti ve ortaya ç�kan durumun buralarda 

ya�amayla ilgili baz� de�i�kenlere göre farkl�la��p farkl�la�mad���n� ortaya koymay� 

amaçlam��t�r. Ara�t�rma 1999-2000 e�itim ö�retim y�l�nda Çanakkale ili merkez ilçesine ba�l� 

köylerde, sekiz ve kent merkezinde, dört ilkö�retim okulunda 400 ö�renci üzerinde 

yap�lm��t�r. Yaz�l� anlat�m beceri düzeylerini tespit etmek için ö�rencilere yaz�l� anlat�m 

çal��mas� yapt�r�lm��t�r. Elde edilen verilerin analizinde �t� testinden yararlan�lm��t�r. 

Bulgulardan hareketle ortaya �u sonuç ç�km��t�r: Köy ve kent ö�rencileri aras�nda yaz�l� 

anlat�m becerisi bak�m�ndan kent lehine anlaml� düzeyde bir ba�ar� fark� vard�r. Bunda 

ya�an�lan yerin ö�renciye ve ailesine sundu�u çe�itli sosyo-ekonomik ve kültürel durumlar� 

etkilidir. 

Koçak (2005), �Bolu !li !lkö�retim Ö�rencilerinin Yaz�l� Anlat�m Becerileri Üzerine 

Bir Ara�t�rma� isimli yüksek lisans tezinde ilkö�retim be�inci ve sekizinci s�n�f ö�rencilerinin 

yaz�l� anlat�m becerilerini incelemi�tir. Bolu - Merkez Koç !lkö�retim Okulu 5. s�n�f 

ö�rencileri, Bolu- Merkez Canip Baysal !lkö�retim Okulu 8. s�n�f ö�rencileri, Bolu - 

Mudurnu Yat�l� !lkö�retim Okulu 5. ve 8. s�n�f ö�rencilerinden elde edilen veriler 

do�rultusunda yaz�l� anlat�m becerisindeki ba�ar�n�n ya�an�lan yerle (köy-�ehir), al�nan 

e�itimle ve ailenin sosyokültürel durumuyla do�rudan ilgili oldu�u görülmü�tür. Ayr�ca 

okuma al��kanl���n�n yaz�l� anlat�m becerisine olumlu katk�s� oldu�u tespit edilmi�tir. 

Co�kun (2006), �!lkö�retim 5. S�n�f Ö�rencilerinin Kompozisyon Yazma Becerileri 

Üzerine Bir Ara�t�rma� isimli yüksek lisans tezinde ilkö�retim be�inci s�n�f ö�rencilerinin 
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yaz�l� anlat�m becerilerini belirlemek amac�yla ö�rencilerin ya��, cinsiyeti, sosyo-ekonomik 

düzeyi, anne-baban�n e�itim düzeyi, kitap okuma say�s�, okul öncesi e�itim al�p almama 

durumunun ö�rencilerin yaz�l� anlat�m becerisi üzerindeki etkisini ve Türkçe dersine yönelik 

tutumun ö�rencilerin yaz�l� anlat�m becerilerini yordama düzeyini incelemi�tir. Ara�t�rma 

2005-2006 e�itim-ö�retim y�l�nda Edirne ilindeki ilkö�retim okullar�nda 156 ilkö�retim 

be�inci s�n�f ö�rencisiyle gerçekle�tirilmi�tir. Ara�t�rmada veri toplama arac� olarak �Ki�isel 

Bilgi Formu�, �Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçe�i�, �Alt� Adet Kompozisyon Konusu� 

kullan�lm��t�r. Ara�t�rma sonucunda ö�rencilerin yaz�l� anlat�m becerilerinin cinsiyetlerine 

göre anlaml� bir farkl�l�k göstermedi�i, okulöncesi e�itim alan ve almayan ö�rencilerin yaz�l� 

anlat�m beceri düzeyleri aras�nda okulöncesi e�itim alan ö�renciler lehine anlaml� düzeyde 

farkl�l�k oldu�u, ö�rencilerin yaz�l� anlat�m becerilerinin kitap okuma say�lar�na göre anlaml� 

bir farkl�l�k gösterdi�i, ö�rencilerin yaz�l� anlat�m becerilerinin annelerinin e�itim düzeyine 

göre anlaml� bir farkl�l�k gösterdi�i, ö�rencilerin yaz�l� anlat�m becerilerinin sosyo-ekonomik 

düzeylerine göre üst sosyo-ekonomik düzey lehine anlaml� bir farkl�l�k gösterdi�i, 

ö�rencilerin cinsiyetlerine göre Türkçe dersine yönelik tutumlar�n�n k�z ö�renciler lehine 

anlaml� bir farkl�l�k gösterdi�i tespit edilmi�tir. 

Sallaba� (2007), �"lkö�retim Be�inci S�n�f Ö�rencilerinin Kendini Yaz�l� Olarak "fade 

Etme Kazan�mlar�na Ula�ma Düzeyi� isimli yüksek lisans tezinde Ankara merkez ilkö�retim 

okullar�ndan sosyo-ekonomik düzeyleri dü�ük, orta ve yüksek olan 3 ilkö�retim okulunda 

ö�renim gören 120 ilkö�retim be�inci s�n�f ö�rencisi üzerinde betimsel yöntemle veri 

toplam��t�r. Ö�rencilerin ifade edilen kazan�mlara ula�ma düzeylerini belirlemek için onlara 

bilgilendirici ve öyküleyici türlerde metinler yazd�r�lm��, ö�renci kâ��tlar� kazan�m 

maddelerinden olu�turulan bilgilendirici ve öyküleyici metin yazma ölçe�ine göre 

de�erlendirilmi�tir. "lkö�retim 5. S�n�f ö�rencilerinin öyküleyici ile bilgilendirici metin yazma 

becerilerinde, öyküleyici metin yazman�n lehine anlaml� bir fark tespit edilmi�tir. 
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Ö�rencilerin yaz�l� anlat�mlar�ndaki ortak kazan�mlara ili�kin öyküleyici ile bilgilendirici 

metin yazma becerileri puan ortalamalar� aras�nda, bilgilendirici metin yazman�n lehine 

anlaml� bir fark tespit edilmi�tir. Ö�rencilerin yaz�l� anlat�m becerileri aras�nda; anne ve 

baban�n ö�renim düzeyi, ailenin gelir düzeyi, kendine ait bir oda ve çal��ma masas� olmas�, 

evde kitapl�k bulunmas�, eve süreli yay�n al�nmas� ve okul öncesi e�itim alma durumlar�na 

göre anlaml� farklar bulunmu�tur. 

Can (2009), �Afyonkarahisar !li Merkez Hoca Ahmet Yesevi !lkö�retim Okulu 

Be�inci S�n�f Ö�rencilerinin Yaz�l� Anlat�m Becerileri� isimli yüksek lisans tezinde 5. s�n�f 

ö�rencilerinin yaz�l� anlat�m becerilerinin yeti�tikleri ortama ba�l� birtak�m de�i�kenlerden ne 

ölçüde etkilendi�inin tespit etmek için 39 ö�renciden bilgi formu ve kompozisyon uygulamas� 

ile veri elde etmi�tir. Ara�t�rma sonucunda ö�rencilerin kendini yeterli say�da kelimeyle ifade 

etmekte zorland�klar� ve yeti�tikleri ortam�n yaz�lar�nda etkili oldu�u belirlenmi�tir. Kendini 

yaz�l� olarak ifade etme becerisinin geli�mesinin cinsiyete, televizyon seyretme süresine ba�l� 

oldu�u tespit edilmi�tir. Evde kitapl���n olmas�, internet kullanma s�kl���, ebeveynin e�itim 

seviyesi, kitap okuma süresi gibi de�i�kenlerin yaz�l� anlat�m becerilerini daha az etkiledi�i 

görülmü�tür. 

Özbay, Büyükikiz ve Uyar (2011), �!lkö�retim Yedinci S�n�f Ö�rencilerinin Yaz�l� 

Anlat�mlar�ndaki Kelime Hazineleri Üzerine Bir !nceleme� isimli çal��malar�nda ilkö�retim 

7. s�n�f ö�rencilerinin kelime hazinelerini çe�itli de�i�kenler aç�s�ndan incelemektedir. 

Ara�t�rmada ö�rencilerden kendilerine verilen alt� konudan birini seçerek bir kompozisyon 

yazmalar� istenmi�tir. Ara�t�rman�n verileri ilkö�retim 7. s�n�fa devam eden 394 ö�rencinden 

toplanm��t�r. Ara�t�rma sonucunda ö�rencilerin kelime hazinesi, cinsiyet, okul öncesi e�itim 

alma, sosyo-ekonomik düzey ve akademik ba�ar� de�i�kenlerine göre yaz�l� anlat�m 

becerilerinde anlaml� bir farkl�l�k görülmü�tür. 
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Tüzel ve Kuruday�o�lu (2013) �Al�mlama Esteti�i Do�rultusunda Okurun Beklenti 

Ufkunun Tespit Edilmesi Üzerine Uygulamal� Bir Çal��ma� isimli makalede okurlar�n edebi 

eseri al�mlama sürecini aç�klama ve bu süreci belirleyen faktörleri belirlemek için Memduh 

"evket Esendal��n �Bir Kucak Çiçek� adl� hikâyesi, yar�m hikâye tekni�i kullan�larak 38 

okura sunulmu� ve kat�l�mc�lara yöneltilen sorular ile Hikâyeye ili�kin al�mlamalar�n�n ve 

beklentilerinin tespit edilmesi amaçlanm��. Ara�t�rmada ayn� anda ayn� Hikâye metni ile 

kar��la�an okurlar�n al�mlamalar�n�n ve beklentilerinin birbirinin farkl� oldu�u tespit 

edilmi�tir. Cinsiyet de�i�keninin okurlar�n metinden beklentilerini etkiledi�i de ara�t�rman�n 

bulgular� aras�ndad�r. 

Yap�lan çal��malarda da görüldü�ü gibi yazma becerisini etkileyen birçok etmen 

vard�r. Ö�rencilerin sosyo-ekonomik durumlar�, aile yap�s�, ya�an�lan yer, okul, çevre ve 

eklentiler, önceki ya�ant�lar ve ö�renilenler okumay� etkiledi�i gibi yazmay� da 

etkilemektedir. 

Bahar ve Do�an��n (2011) de �Türkçe ders kitaplar�ndaki (6�8) metinlerin de�erler 

bak�m�ndan incelenmesi� adl� makalede Millî E�itim Bakanl��� taraf�ndan bas�lan 6, 7 ve 8. 

s�n�f Türkçe ders kitaplar�nda yer alan metinlerin hangi de�erleri iletti�ini tespit etmek ve bu 

de�erlerin s�n�flara göre da��l�m�n� belirlemek amac�yla yap�lan bu çal��mada Analiz 

sonucunda bilimsellik, çal��kanl�k, dayan��ma, do�a sevgisi, dürüstlük, estetik, hayvan 

sevgisi, ho�görü, merhamet, misafirperverlik, nezaket, onurlu olma, özdenetim, tutarl�l�k, 

sorumluluk ve ulusal de�erler temalar� olmak üzere on alt� tema belirlenmi�tir. Ara�t�rma 

sonuçlar�na göre, ara�t�rma kapsam�nda incelenen ders kitaplar�ndaki metinlerin ço�unda 

de�erlerin az da olsa yer ald��� görülmekle birlikte dokuz metinde hiçbir de�ere yer 

verilmemi�tir. 6, 7 ve 8. s�n�flarda yer alan toplam 76 metinde en fazla yer alan, ulusal 

de�erler (30) ve sorumluluk (24) de�erleriyken en az yer alan hayvan sevgisi (3) ve 

misafirperverlik (3) de�erleridir. Türkçe dersinde etkili bir de�er e�itimi gerçekle�tirmek için 
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de�erlerin metinlere daha dengeli da��t�lmas� gerekti�i ve bu de�erlerin etkinliklerle 

düzenlenmesi gerekti�i sonucuna var�lm�"t�r. 

Belet ve Deveci�nin (2008) �Türkçe ders kitaplar�n�n de�erler bak�m�ndan  

incelenmesi� adl� makalesinde ilkö�retim 1-5. s�n�flar aras� Türkçe ders kitaplar�ndaki 

metinlerde de�erlere yer verilme durumu belirlenmeye çal�"�lm�"t�r. Ara"t�rmada Milli E�itim 

Bakanl��� taraf�ndan bas�lan 1-5. s�n�flar aras� Türkçe ders kitaplar� incelenmek üzere ele 

al�nm�"t�r. Ara"t�rma verilerinin çözümlenmesinde tümevar�m analizi yöntemi kullan�lm�"t�r. 

Analiz sonucunda, ulusal de�erler, sorumluluk, özdenetim, çal�"kanl�k, ho"görü, merhamet, 

nezâket, onurlu olma, tutarl�l�k, dürüstlük temalar� olmak üzere on tema belirlenmi"tir. 

Ara"t�rma sonuçlar�na göre, ara"t�rma kapsam�ndaki Türkçe ders kitaplar�nda yer alan 

metinlerin ço�unda de�erlerin yer ald��� görülmektedir. Türkçe dersinde etkili bir de�er 

e�itimi gerçekle"tirmek için metinlerde ele al�nan de�erlerin önemle üzerinde durulmas� ve 

etkinlikler düzenlenmesi gereklidir sonucuna var�lm�"t�r. 

Keskin�in (2012) �#lkö�retim Programlar�ndaki Baz� Ortak De�erlerin Kazan�lma 

Düzeylerinin Baz� De�i"kenler Aç�s�ndan Kar"�la"t�r�lmas� (Samsun #li Örne�i)� isimli 

makalesinde Milli E�itim Bakanl��� taraf�ndan 2005-2006 e�itim-ö�retim y�l�ndan  

itibaren uygulamaya konulan #lkö�retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Sosyal Bilgiler, 

Türkçe ve Hayat Bilgisi ö�retim programlar�nda yer alan evrensel nitelikteki baz� de�erleri 

(ho"görü, sayg�, yard�mseverlik, do�ruluk ve dürüstlük) Samsun ilinde sosyo-ekonomik düzey 

bak�m�ndan farkl� ilkö�retim okullar�nda 5. s�n�f� tamamlamak üzere olan ö�rencilerin  

kazan�m düzeylerinin kar"�la"t�rmal� olarak ortaya konulmas� amaçlanm�"t�r. Bu amaçla 

literatür taramas�, ilkö�retim programlar�n�n incelenmesi, ilkö�retim programlar�nda ortak 

olarak bulunan evrensel nitelikli de�erlerin belirlenmesi, veri arac�n�n geli"tirilmesi, 

uygulanmas� ve sonuçlar�n de�erlendirilmesi ad�mlar� izlenmi"tir. Ara"t�rmada, ilkö�retim 

programlar� k�lavuzlar�ndan elde edilen ve ara"t�r�c� taraf�ndan geli"tirilen �De�er Düzeyi 
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Belirleme Veri Arac�� kullan�lm��t�r. Ara�t�rma kapsam�nda ele al�nan de�erler ile ilgili; 

�dürüstlük �de�erlerinin kazan�m düzeyi cinsiyet de�i�kenine farkl�l�k göstermezken, 

�do�ruluk�, �ho�görü�, �sayg�� ve �yard�mseverlik� de�erleri ile ilgili baz� maddelerin 

kazan�m düzeylerinde cinsiyete göre farkl�l�k gösterdi�i, ilgili de�erleri temsil eden 

maddelerin kazan�m düzeylerinin ö�rencilerin sosyo-ekonomik düzey de�i�kenine göre de 

farkl�l�k gösterdi�i tespit edilmi�tir. 

Kolaç (2010) �Hac� Bekta� Veli, Mevlana ve Yunus Felsefesiyle Türkçe Derslerinde 

De�erler ve Ho�görü E�itimi� adl� çal��mada Millî E�itim Bakanl��� taraf�ndan haz�rlanan 

Türkçe Ö�retim Programlar� (15; 6-8) �de�erler� ve �ho�görü� kavramlar�na yer vermeleri 

aç�s�ndan de�erlendirilmi�; Mevlana, Hac� Bekta� Veli ve Yunus felsefesindeki ho�görünün 

temelleri üzerinde durularak Türkçe derslerinde ve Türkçe ö�retim programlar�nda 

yararlan�lmas� konusunda önerilerde bulunulmu�tur. Ara�t�rmada Türkçe dersi ö�retim 

programlar� (1-5; 6-8), �de�erler ve ho�görü� aç�s�ndan incelendi�inde gerek de�erlere 

gerekse ho�görü kavram�na istenilen düzeyde yer verilmedi�i, kavramlara gerekli vurgular�n 

yap�lmad���, genel ifadelerin d���na ç�k�lmad��� görülmü�tür. 

Ya�ar ve Çengelci (2012) �Sosyal Bilgiler Dersinde De�erler E�itimine !li�kin Bir 

Durum Çal��mas�� adl� çal��ma ilkö�retim be�inci s�n�f Sosyal Bilgiler dersinde de�erler 

e�itiminin nas�l gerçekle�tirildi�ini ortaya koymak amac�yla yap�lm�� ara�t�rma, 

yap�land�r�lmam�� gözleme dayal� betimsel durum çal��mas� biçiminde desenlenmi�tir. 

Ara�t�rmada bütüncül tek durum deseni benimsenmi�tir. 2008-2009 ö�retim y�l� bahar 

döneminde Eski�ehir il merkezinde bir ilkö�retim okulunda gerçekle�tirilen ara�t�rmaya 

be�inci s�n�fta ö�renim gören 22 ö�renci ile s�n�f ö�retmeni kat�lm��t�r. Ara�t�rma sonuçlar�na 

dayal� olarak Sosyal Bilgiler dersinin de�erler e�itiminde son derece önemli bir yere sahip 

oldu�u; ancak Sosyal Bilgiler dersinde de�erler e�itiminin daha etkili biçimde 

gerçekle�tirilebilmesi için okul, ö�retmen, aile ve çevrenin i�birli�inde sorunlar�n 
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giderilmesine yönelik çal��malar yap�lmas� gerekti�i sonucuna var�lm��. Ö�retmenlerin 

de�erler e�itimi konusunda yeterince bilgi sahibi olmad�klar� saptanm��. 

De�erler ile ilgili alan yaz�n incelendi�inde Türkiye�de yap�lan çal��malar�n genelde 

e�itim programlar� ya da ders kitaplar�nda de�erlerin incelenmesi (Ercan, 2001; Sar�can, 

2006; Keskin, 2008), ö�retmenlerin, ö�rencilerin ve velilerin de�erler e�itimine ili�kin 

görü�lerinin al�nmas� (Tokdemir, 2007; Deveci ve Dal, 2008; Tepecik, 2008; Ya�ar ve 

Çengelci, 2009), ö�rencilerin de�er kazan�mlar�n�n de�erlendirilmesi ve bir de�erler e�itimi 

program� geli�tirilerek etkilili�inin s�nanmas�n� (Dilmaç, 1991; Akba�, 2004; !�can, 2007; 

Baydar, 2009; Ku�, 2009) kapsad��� görülmektedir. Yurt d���nda ise daha çok de�erler 

e�itiminde uygulanan çe�itli yakla��m, model ve programlar�n etkilili�ini (Mikulics, 1998), 

ö�retmenlerin de�erler e�itimindeki görevlerini (Rainey, 1999; Veugelers ve Kat 2003) 

ö�rencilerin de�erlerin ö�retimine ili�kin görü�lerini (Prencipe, 2001) ve ö�retmenlerin 

de�erlerini (Husu ve Tirri, 2007) belirlemeye yönelik ara�t�rmalar�n desenlendi�i 

görülmektedir (akt, Ya�ar ve Çengelci, 2012). 
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Bölüm II 

       Önyarg  

�Bir önyarg�y� yok etmek, atomu parçalamaktan daha zordur.� Albert Einstein 

Önyarg n n!Tan m . Önyarg� (veya ho�görüsüzlük), hissedilebilir ve aç��a vurulabilir 

bir �eydir. �Önyarg� öteki �ah�s ve gruplara kar�� ho�görüsüz, haks�z ve ayr�mc� tutumlard�r. 

Dogmatik kanaatleri içerdi�i için de�i�tirilmesi oldukça zordur. Bireylerin ve toplumlar�n 

ili�kisini bozan önyarg�lar psikolojik, tarihsel, ekonomik, durumsal ve ba�ka sosyokültürel 

faktörlerden kaynaklanabilmektedir.� (Gürses, 2005, s. 143)  

Önyarg�, bir grubun tamam�na veya bir �ahs�n do�rudan kendisine yöneltilebilir. 

Çünkü o �ah�s, art�k bir grubun üyesi olarak alg�lanmaktad�r. Allport önyarg�y�, �belirli bir 

gruba ait bir bireye kars�, yaln�zca o gruba ait olmas�ndan dolay� tak�n�lan dü�manca tutum� 

seklinde tan�mlam��t�r. Bu tutumun temelinde söz konusu bireyin o grubun sak�ncal� 

özelliklerine sahip oldu�u ön kabulü vard�r (Allport, 1954, s. 6-7). 

Günlük ya�ant�m�zda yayg�n olarak kullan�lan önyarg� (prejudice) sözcü�ü, etimolojik 

olarak Latincedeki �praejudicium� dan gelmektedir. Ancak zaman içerisinde anlam 

de�i�ikli�ine u�ram��t�r. �Önyarg�lar�n do�as� konusunda kapsaml� çal��malar yapm�� olan 

Allport, bu de�i�ikli�in üç dönemde gerçekle�ti�ini belirtir: Antik dönemde, önceki karar ve 

deneyimlere dayanan bir yarg� anlam�nda kullan�lan praejudicium, daha sonra �ngilizce� de 

gerçekler hakk�nda bir inceleme yapmadan dü�ünmeden olu�turulmu� bir yarg� 

olgunla�mam�� veya aceleci bir yarg� anlam�n� kazanm��, son olarak önceden var�lm�� ve 

desteklenmi� bir yarg�yla birlikte bir �eyin lehinde ve aleyhinde olmayla ilgili duygular� da 

içerecek �ekilde geni�letilmi�tir� (Harlak, 2000, s. 7). 

20.yy�daki, kullan�m�nda önyarg�, sosyal gruplara kar�� hissedilen mant�kd��� 

(irrational) duygulara veya tutumlara i�aret etmektedir. 
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Önyarg�, önceki birikimlere dayanarak karar vermedir ve bunun sonucu da genellikle 

pe�in hüküm verme biçiminde sonlan�r. Önyarg�, içinde ya�an�lan toplum, kültür, aile, 

deneyim ve bireyin ki�ili�i belirler. #nsan her zaman önyarg�yla hareket etmez. Genellikle, 

tam olarak aç�k olmayan durumlarda, önyarg�da bulunulur ve kolay kolay da bunu 

de�i�tirmez. #nsanlar�n sahip oldu�u bu hükümleri de�i�tirmemesi e�itimde pe�in hükümler, 

sabit fikirler her alanda toplumlar�n ilerlemesine engel olu�turur. (Gökmen, 2001). 

�Önyarg�da muhakeme etmeden bir konum al�� söz konusudur. Önyarg� ak�l öncesidir, 

rasyonel bir teste tabi tutmadan yapt���m�z bir tercihtir ve rasyonel terimlerdeki motiflere 

yoramayaca��m�z sezgiler ve içgüdüler ile belirlenir� (Lindbom, 1997, s.  92). 

Önyarg� a��r� genellemelerin bir sonucu olarak de�erlendirilmektedir ancak bunlar�n 

hepsi önyarg�ya i�aret etmez. Ki�i, aksi kan�tlarla kar��la�t��� halde ba�lang�çtaki yarg�s�nda 

kararl� ise, bu ön yarg�l� oldu�unu gösterir. Konuyla ilgili sosyal psikoloji literatürü 

incelendi�inde, terimin ço�unlukla bir gruba veya onun üyelerine yönelik hakl�l��� 

kan�tlanmam�� bir tutum olarak tan�mland��� görülür (Harlak, 2000). 

Ki�i, belirli konularda önyarg�l� olabilir ve bu önyarg�s�ndan ötürü, belirli konularda 

gönderilen mesajlar� yorumlarken, anlam içeri�ini farkl� yönlere sapt�r�r. Örne�in, 

köylü dü�manl��� olan bir ki�iye, dövü�en iki kentliyi ay�rmaya çal��an bir köylünün 

de bulundu�u bir foto�raf göstererek ne gördü�ünü anlatmas�n� isteseniz, size bir 

köylünün elinde b�çakla iki kentliye sald�rd���n� söyleyecektir. Gerçekte b�çak bir 

kentlinin elindedir. (Cücelo�lu, 2001, s. 75) 

Önyarg� olumsuz bir tutumdur ve birçok sosyal durumda kendini gösterebilir. #nsanlar 

bazen ayn� ko�ullar alt�nda ayn� biçimde davran�lmas� gereken iki ki�iye farkl� farkl� 

davran��larda bulunabilirler. Örne�in lokantaya giden iki mü�teriden birine d�� görünü�ünden 

dolay� daha kötü muamele edilebilir, bu kötü muamele, bu ayr�mlarda duygusal, dü�ünsel ve 
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davran��sal ö�enin bulundu�u görülmektedir. Bu ö�elerin etkisi alt�nda ki�i bu �ekilde 

d��lama davran���nda bulunur (Cücelo�lu, 1996).  

Yap�lan tan�mlarda da görülece�i üzere, önyarg�da di�er insanlar� grup aidiyetlerine 

göre de�erlendirici bir tutum söz konusudur. Önyarg�lar, belirli bir d�� grup hakk�ndaki 

olumsuz dogmatik kanaatleri içerdikleri için bir taraftan çok önceden ifade edilmi�, 

olgunla�mam��, her türlü kan�ttan önce pe�inen karar verme ve di�er taraftan da bireyden 

ziyade gruba yönelik olu� söz konusudur. E�er önyarg�lar davran��a dönü�ür ise, art�k bunun 

ad� d��lama (discrimination)�d�r. Yani önyarg� bir tutum, d��lama ise bir davran��t�r.  Bir 

tutum olarak önyarg�lar�n üç bile�eni vard�r: 

Bili�sel parça: Toplumsal grubun üyeleri hakk�ndaki inançlar. 

Davran��sal parça: Grup üyelerine kar�� yap�lan davran��lar. D�� gruba üye oldu�u için 

bir ki�iye negatif �ekilde davranmak önyarg�n�n davran��sal parças�d�r. 

Etki parças�: Grup üyeleri hakk�ndaki duygular. 

Cücelo�lu, (1997) önyarg�lar� ya�am�n bir parças� olarak görür. �Bireyler, dü�ünce ve 

davran��lar�nda önyarg�lar� fark�nda olmadan kullan�rlar. Ço�u kez kendimizin de önyarg�lar� 

dü�ünüp, davrand���m�z� fark edemeyiz. Fark�na varsak bile onlar�n etkisini tümüyle ortadan 

kald�rmakta büyük zorlukla kar��la��r�z.�  

Billig ve arkada�lar� (1998), önyarg�n�n günlük söylem(discourse) içerisindeki yeri ile 

ilgili olarak yapt�klar� analizlerde, önyarg�lara günlük ya�amda s�k rastland���, ancak ifade 

biçiminin de�i�ti�i sonucuna varm��lard�r. Gündelik söylem içerisinde önyarg�l� olmak sosyal 

aç�dan onaylanmayan bir özellik olarak alg�land��� için, bireylerde önyarg�l� de�ilmi� gibi 

konu�ma e�ilimi vard�r. 

Önyarg�l� olmak, kabul görmeyen ve inkâr edilen bir özelliktir. !nsanlar gerçekte 

önyarg�l� olduklar� halde bu dü�ünceleri için kendi d���ndaki olaylar� neden gösterir, 

önyarg�lar�n�n öteki grubun hareketlerinden kaynakland���n� ifade ederler. Kendilerini 
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önyarg�l� �olarak kabul etmek istemezler. Dü�üncelerini �Önyarg�l� de�ilim ama �� �eklinde 

ba�layan ifadelerle dile getirirler. Yazarlar bu noktada mant�kl� (reasonably) ve mant�ks�z 

önyarg� ayr�m� yapmaktad�r. Mant�kl� önyarg�, önyarg�n�n reddidir. Bu tür bir önyarg� 

�rkç�l���n bir göstergesidir (Harlak, 2000). 

Önyarg�n�n Özellikleri. Önyarg� asl�nda insanlar� kat� bir �ekilde s�n�fland�rma 

e�ilimidir. Önyarg�l� ki�iler insanlar� siyah derili olma, Katolik olma, Meksika kökenli olma 

veya benzeri gibi ortak özelliklerine dayanarak ayn� grup içinde s�n�fland�r�r ve ayn� grup 

içine s�n�fland�rd��� tüm bireylerin ayn� özelliklere sahip oldu�unu kabul ederler. Buna ba�l� 

olarak, tüm yarg�lar�n önemli bir ortak özelli�i, önyarg� nesnesi hakk�nda kal�p yarg�lar�n 

(stereotypes) olu�mas�d�r. Önyarg�l� beyazlar�n zenciler hakk�ndaki bu tür kal�p yarg�lar�ndan 

biri, onlar�n tembel, cahil, bat�l inançl� ve kayg�s�z olduklar� �eklindedir. Baz� önyarg�l� 

Protestanlar�n tüm Yahudilerin kurnaz, ç�karc�, çal��kan, gözü doymaz ve h�rsl� olduklar� 

�eklindeki dü�ünceleri kal�p yarg�lara verilebilecek bir ba�ka örnektir. Bu tür kal�p-yarg�lar 

önyarg�l� tutumlar�n ve inançlar�n bir ürünüdür (Harlak, 2000). 

Önyarg�lar�n bir ba�ka özelli�i sosyal uzakl��� artt�rmalar�d�r. Sosyal uzakl�k, bir 

bireye X grubunun bir üyesini arkada�l��a, oda arkada�l���na, kom�ulu�a, evlilik yoluyla 

akrabal��a vb. kabul edip etmeyece�ini sorma yoluyla ölçülebilir. �Örne�in, zencilere kar�� 

a��r� önyarg�l� bir birey, bir zenciyi bu rollerden hiçbirine kabul etmeyecektir. Daha az 

önyarg�l� bir beyaz ise, bir zenciyi bu rollerden baz�lar�n kabul edecek, baz�lar�na 

etmeyecektir� (Morgan, 1993, s. 368). 

Morris Ginsberg�e göre önyarg�lar �u özellikler ta��rlar: 

Önyarg�lar; 

1. Ussal olarak ku�ku veya ele�tiri ile kar��lanmas� gerekli olan görü� ve kanaatlerdir. 

2. Sadece duygu, ruh durumu, heyecan ve dürtülerden kaynaklan�rlar. 

3. Deneyim ve bilgiden esinlenmeksizin belli ki�i, grup ve nesnelere kar�� 
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tak�n�lan ço�unlukla olumsuz tutumlard�r. 

4. Herhangi bir ele�tiriden geçirilmeksizin genelle�tirilip, belli kurulu�lara ve ki�ilere 

mal edilen baz� vas�flard�r. 

5. Bazen özel bir itina ile soyutlanan bazen de �srarla belirtilen niteliklerdir. 

6. Olumsuz olarak nitelendirilmek istenen bireyler, gruplar veya nesnelerin yoksun 

tutulmaya çal���ld��� baz� de�erlendirmelerdir (akt, Tezcan, 1993, s. 89). 

Önyarg�lar� Aç�klayan Yakla��mlar. Önyarg� tan�mlar� incelendi�inde, önyarg�n�n 

yazarlar taraf�ndan büyük oranda benzer olarak tan�mland��� ve birden fazla boyutunun 

oldu�u sonucuna var�lm��, ara�t�rman�n kuramsal temelleri de önyarg�n�n çok boyutlulu�u 

anlay���na dayand�r�lm��t�r. 

Önyarg�lar konusunda çe�itli bak�� aç�lar�n� gözden geçiren Allport, alt� farkl� 

yakla��m ay�rt etmi�tir (Bilgin, 1996). 

Tarihsel Yakla��m: Önyarg�larla ilgili tarihsel faktörleri önemli gören ara�t�rmac�lar, 

Marksist kuram� temel alarak, s�n�f kavram�n� vurgulam��lar ve sömürü kuram�n� 

geli�tirmi�lerdir. 

Sosyo-Kültürel Yakla��m: Sosyo-kültürel yakla��m, önyarg�y� kentle�menin bir 

sonucu olarak; kentte öne ç�kan ancak tam anlam�yla onaylanmayan ve benimsenmeyen 

birtak�m niteliklerin belli bir grupta sembolle�tirilmesi ve o gruba yönelik olumsuz tutumlara 

dönü�mesi �eklinde aç�klan�r. 

Durumsal Yakla��m: Durumsal yakla��m, ki�inin ya�ad��� toplumda kendisine 

ö�retilenler ve çevresinde gördüklerine göre bir imaj olu�turdu�unu ve böylece çe�itli 

önyarg�lar�n bulundu�u toplumlarda bu önyarg�lar�n ki�ilerce benimsendi�ini savunmaktad�r. 

Ki�ilik Dinamikleri ve Yap�s�n� Temel Alan Yakla��m: Psikodinamik yakla��m, 

önyarg�y� tarihsel, sosyo-kültürel ve durumsal özellikleri göz önüne almaks�z�n, insan do�as� 

ile ilgili aç�klamalardan hareketle ele al�r. 
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Olgusal Yakla��m: Olgusal yakla��m, ki�inin dünyay� alg�lay�� biçiminin 

davran��lar�n� belirledi�i dü�üncesini temel al�r. 

Önyarg� Kuramlar� 

Otoriteryan Ki�ilik Kuram�. II. Dünya sava�� s�ras�nda Almanya�da di�er etnik 

gruplara yönelik yap�lan soyk�r�m�n nedenini aç�klamak için yap�lan ara�t�rma sonucu ortaya 

ç�kan Otoriteryen Ki�ilik Kuram�, Freud�un aç�klamalar� üzerine temellenmi�tir. Kurama 

göre, çocuklukta içinde ya�an�lan aile ortam�nda, özellikle baban�n otoriter oldu�u ailelerde, 

kar�� fikirlerin söylenmesi mümkün de�ildir. Bu engellemelerin, büyüyen çocuklar�n kendi 

gruplar� d���ndaki insanlara kar�� öfke ve dü�manl�k �eklinde ortaya ç�kmas� söz konusudur. 

Önyarg�lar da bu sürecin sonucunda ortaya ç�kmaktad�r (Harlak, 2000). 

Engellenme-Sald�rganl�k Kuram�.  Sald�rgan davran��lar�n ortaya ç�kmas�n�n 

nedenini engellenmeye dayand�r�r. Allport, bu engellemelerin kaynaklar�n� ki�isel (fakirlik, 

sa�l�k sorunlar�), aile içindeki ya�ant�lar (çocukluktaki kötü yeti�tirme yöntemleri), günlük 

ya�amda bulunan farkl� ortamlar (okul ve i�yeri) ve ülkedeki ortam (rekabetçi kültür, sava� ve 

çat��malar) olmak üzere dörde ay�r�r. Bu kurama göre çe�itli faktörlerden kaynaklanan 

engellenmeler sonucunda insanlar, toplumdaki baz� gruplara kar�� önyarg�lar olu�turur ve 

sald�rgan davran��lar gösterirler. Özellikle ekonomik s�k�nt�lar�n ya�and��� toplumlarda, belli 

gruplar ekonomik s�k�nt�lar�n sorumlusu olarak görülür ve önyarg�lar�n hedefi olurlar. 

Önyarg�lar�n kökeni konusunda yap�lan geleneksel bir aç�klamaya göre önyarg�lar, kültürleri 

farkl� olan gruplar�n etnik merkezciliklerinden kaynaklanmaktad�r. Bir grubun üyeleri, ba�ka 

gruplar� genelde kendi gruplar�n�n normlar�na ve de�erlerine göre de�erlendirir. Kültürel 

olarak farkl� gruplar�n etkile�imi söz konusu oldu�unda genellikle bir grup di�erine kültürel, 

sosyo-ekonomik ya da askeri aç�dan üstün gelmeye ve bask� kurmaya çal���r. Bu süreç içinde 

egemen grup çe�itli kal�p dü�ünce ve önyarg�lar ortaya koyar. Az�nl�kta kalan gruplar ise 
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dü�ük bir konuma koyulduklar� ve ayr�mc�l��a maruz kald�klar� için egemen gruba kar�� 

dü�manca duygular besleyebilir (Harlak, 2000). 

Önyarg� ile �lgili Kavramlar 

Önyarg�, Sosyal Alg� ve Yarg�.  Alg�, insan�n çevresinden duyu organlar� arac�l��� ile 

ald��� ve bilincine vard��� bili�sel girdilerdir. Alg�lama ise, alg�lar�n insan beynince kazan�lma 

sürecidir (Ba�aran, 1996). 

Yarg�, kavrama, kar��la�t�rma de�erlendirme gibi yollara ba�vurarak ki�i, durum veya 

nesnelerin ele�tirici bir biçimde de�erlendirilmesidir (TDK, 1988). 

Ki�iler hakk�nda yarg�larda bulunmak, nas�l insanlar olduklar� konusunda tahminler 

yapabilmek için insanlar ba�kalar�na ili�kin izlenimler olu�tururlarken o anda var olan bilgi ve 

ipuçlar�ndan yararlan�rlar. 

Önyarg�n�n yarg�dan ayr�lan yönü, yarg�n�n olu�mas�n� gerektiren sürece 

ba�vurulmadan, yani yarg�lama süreci henüz ba�lamadan ortaya ç�km�� olmas�d�r. 

Yarg�lar ve önyarg�lar birer de�erlendirmedir. Bununla birlikte, yarg� gerçe�e dayan�r, 

oysa önyarg� gerçek belli olmadan ortaya ç�kar. Yarg�n�n içeri�i nesnel gerçeklikle uygunluk 

gösterir, önyarg�n�n ise henüz nesnel gerçekle uzla�t��� veya onunda geli�ti�i 

denetlenmemi�tir (Tezcan, 1993).  

�zlenim Olu�turma. Çok s�n�rl� bilgi ve ipucuna dayanarak ba�kalar�na ili�kin 

izlenimler olu�turma, insanlarda önemli ve evrensel bir e�ilimdir. !nsanlar yaln�zca birkaç 

dakika gördükleri ki�inin (ya da resmin) çok say�da özelli�i hakk�nda yarg�da bulunma 

e�ilimdedirler. Böylece edindikleri izlenimlere, genelde, pek fazla güvenmemelerine kar��n, 

ba�kalar�n� zekâ, ya�, geçmi�, �rk, din, e�itim düzeyi, dürüstlük, cana yak�nl�k ve benzeri 

aç�lardan de�erlendirir ve ba�kalar�yla ileti�im kurarken bu de�erlendirmeler dikkate al�n�r.  

!nsanlar�n bir ba�ka ki�iye ili�kin izlenimleri her zaman tutarl� olmak zorunda de�ildir. 

Bir birey hakk�ndaki iki bilginin öylesine çeli�ti�i durumlar vard�r ki, ço�u ki�i bunlar� tutarl� 
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bir çerçeve içine oturtamaz. Böyle bir durumda, baz�lar� tutarl�l��� sa�lamada ba�ar�l� 

olabilirler ve tutarl� bir �ekilde davranabilirler ancak di�erleri çeli�en bilgiler aras�ndaki 

tutars�zl��� gideremediklerinde, göreli olarak bütünlükten uzak izlenimler olu�tururlar. 

De�erlendirme boyutunun merkezli�i. De�erlendirmeye ili�kin boyut, tutarl� bir 

bütün olu�turan bu izlenimleri örgütleyen az say�daki temel boyut aras�nda en önemlisidir. Bu 

boyutun önemi Osgood, Suci ve Tannenbaum (1957) taraf�ndan anlam farkl�l��� (semantik 

differantial) ad� verilen bir çal��mada gösterilmi�tir (Tezcan, 1993). Bu çal��mada deneklere 

de�i�ik boyutlar�n z�t uçlar�na yerle�tirilmi� bir sözcük çiftleri listesi verilmi�tir. Sonra 

onlardan, belirli kavram, ki�i, nesne ve fikirlerin bu boyutlar üzerinde hangi noktaya 

dü�tü�ünü dü�ündüklerini belirtmeleri istenmi�tir. Bütün betimlemelerdeki de�i�kenli�in üç 

boyutla aç�klanabilece�i görülmü�tür. Bunlar: 

1. De�erlendirme (iyi-kötü) 

2. Güç (güçlü-zay�f) 

3. Etkinlik (etken-edilgen) 

"nsanlar�n izlenimleri de bu üç temel boyut aç�s�ndan betimlenebilir. Fakat bir boyut- 

de�erlendirme boyutu-bunlardaki de�i�kenli�in büyük bölümünü aç�klar ve yap�lan temel 

ay�r�m olarak ortaya ç�kar. Belirli bir ortam ya da kar��la�mada edinilen olumlu ya da olumsuz 

bir izlenim bütün di�er durumlara ve aç�kça ili�kisiz özelliklere genellenir. De�erlendirme 

boyutunda olumlu ve olumsuz sosyal entelektüel özelliklerden en s�k kullan�lanlardan baz�lar� 

tablo 2�de gösterilmi�tir. 
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Tablo 2 

En S�k Kullan�lan Sosyal Entelektüel Özelliklerden Baz�lar� 

De�erlendirme 

 

 

Sosyal Entelektüel 

Olumlu Yard mc !Samimi!
Ho"görülü!Sosyal!

Mizah sever 

Bilimsel 

Kararl  
Becerikli 

Zeki 

Israrl  
   Olumsuz Mutsuz 

Bo" 

Huysuz 

S k c  
Sevimsiz 

Aptal 

Önemsiz 

Karars z 

Güvenilmez 

Beceriksiz 

 

 Bu!sonuçlar! insanlar n!ba"ka! insanlar ,! yukar da!belirtildi�inden!biraz!daha!karma" k!

bir! biçimde! de�erlendirdiklerine! i"aret! etmektedir.! Ancak,! bu! ay r m n! burada! üzerinde 

durdu�umuz! temel! noktay ! de�i"tirmedi�ini! unutmamakta! yarar! vard r.! #nsanlar! ba"ka!

insanlar ! alg larken! temel! olarak! sevme! ve! sevmeme! aç s ndan! dü"ünmektedirler.! Di�er! bir!

deyi"le,!ki"ilerin!alg lanmas nda!de�erlendirme temel boyuttur (Tezcan, 1993, s. 87-88). 

Yarg�lar�n do�rulu�u. #nsanlar, genellikle! ba"ka! insanlar n! duygular n !

(heyecanlar n )! kestirebileceklerini! varsayarlar. Fakat ba"kalar na! ili"kin! alg lar m z! (ki"i!

alg s )! ne! kadar! do�rudur?! Bir! görü"e! göre,! toplumun! gözledi�imiz! kadar yla düzenli! i"lev!

görebilmesi! için! insanlar n! ba"kalar n ! oldukça! do�ru! alg layabilmeleri! gerekmektedir.! Zira 

ba"ka! insanlarla! her! gün! yüzlerce! kez! etkile"ime! girmekteyiz! ve! bu! etkile"imlerin! ço�u!

ba"kalar na! ili"kin! do�ru! yarg lar! gerektirmektedir.! Etkile"imler! ciddi! çat "ma! ve! yanl "lar!

olmaks z n! yürüyüp! gidebildi�ine! göre,! ki"ilere! ili"kin! alg lar m z n! oldukça! do�ru! olmalar !

gerekir.! Bütün! nesnelere! ili"kin! yarg larda! bulunuruz! ve! bunlarda! oldukça! do�ruyuzdur.!

Ki"ileri! alg lamay ,! alg laman n! di�er! türlerinden! ay ran! temel! özellik,! bizim, insanlarda 

duygular,!heyecanlar!ve!ki"ilik!gibi!içsel!durumlar n!bulundu�u!ç karsamam zd r. 

Konu! insanlar! olunca,! onlar n! iç! durumlar na! ili"kin! yarg larda! bulunuruz.! #nsanlara!

bakar! ve! onlar  k zg n,! mutlu,! üzgün! ya! da! korkmu"! birileri! olarak! alg lar z.!Bir! ba"ka! ki"i!

hakk nda izlenimler!edinir!ve!onu!cana!yak n,!dürüst!ve!samimi!biri!olarak!dü"ünürüz.!Ayr ca,!

bir! ki"inin! de�i"ik! sorunlara! ili"kin! tutumlar ! gibi! içsel! durumlara! ili"kin! yarg larda! da!
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bulunuruz. Uygun ipuçlar� sa�land��� sürece, bir ki�inin rolü hakk�nda yarg�larda bulunmak 

oldukça kolayd�r. Fakat ço�u ko�ullar alt�nda, içsel durumlara ili�kin yarg� ve tahminlerde 

bulunmak çok güçtür. Bir iç durum do�rudan gözlenemez, ortada ne gibi ipuçlar� varsa 

onlardan tahmin edilmek zorundad�r (Tezcan, 1993). 

Tan�nmas� istenen duygular�n (heyecanlar�n) kendileri önemli bir de�i�kendir, 

bunlardan baz�lar�n� kimliklemek çok zorken, baz�lar�n�n tan�nmas� daha kolayd�r. Tüm 

heyecanlar� birbirinden ay�rmakta tam ba�ar�l� olmasalar bile, insanlar heyecan gruplar�n� 

tan�yabilir ve birbirinden ay�rabilirler. Woodworth (1938) heyecanlar�n alt� bölümlü bir çizgi 

boyunca dizilebildiklerini yani, bir boyut üzerinde alt� gruba ayr�labileceklerini ileri 

sürmü�tür. Bu durumda herhangi iki heyecan aras�ndaki belirsizlik,  o iki heyecan aras�ndaki 

uzakl�kla ters orant�l� olacakt�r.(akt, Tezcan, 1993, s. 88) Söz konusu 6 grup heyecan 

�unlard�r:  

1. Sevgi, mutluluk, ne�e 

2. Hayret (�a��rma) 

3. Korku, ac� çekme 

4. K�zg�nl�k, kararl�l�k 

5. Nefret, tiksinti 

6. Küçük görme 

Birbirinden üç, dört ya da be� basamak ayr� kategorilerdeki heyecanlar� ay�rt etmede 

insanlar�n oldukça ba�ar�l� olduklar� görülmektedir. Fakat bir do�ru boyunca birbirine çok 

yak�n olanlar� ay�rt etmede çok daha yetersizdirler ve ayn� s�n�ftan ya da birbirinden bir s�n�f 

ayr� heyecanlar� ay�rt edebilmeyi hemen hemen olanaks�z bulurlar. 

"nsanlar� alg�lama üzerinde yap�lan ara�t�rmalar�n sonuçlar� aras�nda tutars�zl�klar 

bulunur. Bu tutars�zl���n nedenlerinden biri, kullan�lan yöntemlerdeki farkl�l�k, di�eri ise 

soruna ili�kin karma�ad�r. Temel soru, her duygu için belli bir yüz ifadesinin ya da vücut 
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duru�unun bulunup bulunmad��� sorusudur. Belli bir duyguyu ya�ayan herkese ayn� yüz 

ifadesini mi gösterir, yoksa duygular� aç��a vurmada insanlar aras�nda büyük farkl�l�klar m� 

vard�r? Örne�in, bir ki�ideki nefret ifadesi bir ba�ka ki�ide küçük görme ifadesi olabilir mi? 

Yarg�lar� (Alg�y�) etkileyen etmenler. Ki�ilik ve duygulara ili�kin yarg�lar üzerinde 

oldukça çok ara�t�rma yap�lm�� olmas�na kar��n, insanlar�n ba�kalar�na ili�kin yarg�lar�n�n 

do�ru olup olmad��� sorusu hala kesin olarak yan�tlanamam��t�r. Bunun yerine, bu çal��malar 

böylesi yarg�larda bulunurlarken insanlar�n, kendilerine, alg�lanan ki�iye ve alg�laman�n 

yap�ld��� ortama ili�kin pek çok etmen taraf�ndan etkilendikleri gösterilmi�tir (Freedman, 

Sears, Carlsmith, 1998, s. 110). 

1. Alg�layanlar�n durumu.  

Yarg�da bulunanlar�n gereksinim ve duygular� onlar�n ba�ka insanlara ili�kin alg�lar�n� 

büyük ölçüde etkilemektedir. Alg�lay�c�lar kendi duygular�n� ba�kalar�na da yans�tmak ve 

kendi duygusal durumlar� nedeniyle, belli özelliklere kar�� daha duyarl� olmak 

e�ilimindedirler. 

2. Alg�sal e�ilimler (yanl�l�klar).  

A. Halo etkisi: Ba�kalar�na ili�kin izlenimleri, ço�u zaman ve ço�u ki�ide bulunan 

birçok e�ilim etkiler. Ba�kalar�na ili�kin alg�lar�m�z�n ço�u iyilik ya da kötülük aç�s�ndan 

de�erlendirmelere dayan�r. Alg�lad���m�z insanlar�n di�er bütün özellikleri bu karardan 

ç�kart�l�r. Bu e�ilime HALO etkisi ad� verilir. Çünkü iyi olarak alg�lanan birisi olumlu bir 

çerçeveye sokulur ve bütün iyi özellikler ona yüklenir. Bunun tersi (ki olumsuz halo etkisi 

olarak da adland�r�labilir.) de do�rudur, bir kez kötü olarak etiketlenen birisi de bütün kötü 

özelliklere sahip birisi olarak görülür. 

B. Mant�ksal hata. !nsanlarda, bir özelli�in varl���ndan ba�ka özelliklerin 

varl���n� ç�kartma do�rultusunda güçlü bir e�ilim vard�r. Birisinin zeki oldu�unu bilme birçok 

insan�n, o ki�inin ayn� zamanda etkin, kurnaz, hayal gücü yüksek, ne yapt���n� bilir ve 
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güvenilir biri oldu�una inanmas� sonucunu do�urur. Bir ki�inin kaba oldu�unu bilme ise, 

ço�unlu�un o ki�iyi huysuz, kabaday�, so�uk ve ikiyüzlü biri olarak alg�lamas�na neden olur. 

C.     Olumluluk e�ilimi (yanl�l���). Ba�ka insanlar hakk�nda olumsuz 

de�erlendirmelerden çok, olumlu de�erlendirmeler yapmak e�ilimimiz vard�r. Bu e�ilime 

olumluluk yanl�l��� denir. 

Önyarg� ve Tutum. Tutum bir nesneye ya da bir ki�iye kar��, inanç, duygu ve 

davran�� e�ilimlerimizin görece dura�an örgütlenmesi olarak tan�mlanmaktad�r. Tutumun üç 

temel bile�eni vard�r bunlar; inanç, duygu ve davran�� e�ilimleridir. !nançlar bir nesne 

hakk�ndaki temel bilgi, dü�üncelerimiz ve o nesne hakk�ndaki gerçeklerdir. 

Duygular; o nesneyi sevip sevmeme, nefret etme gibi durumlar� ifade eder. Davran�� 

e�ilimleri ise; o nesneye yak�n olma, uzak olma, ho�lan�p ho�lanmama gibi durumlard�r. 

Ba�aran�a (1996) göre, insan�n tutumunun olu�mas�nda bili�sel ve devimsel geli�imin 

etkisi olmas�na kar��n ço�unlukla duygusal geli�imin etkisi vard�r. Bu nedenle de insan�n 

tutum nesnesini kabul veya reddetmesine yönelik e�iliminin alt�nda öncelikle onun için 

besledi�i duygular yatar. Duygu tutumun birinci boyutunu olu�turur. !kinci boyutu ise 

bilgidir. !nsan hakk�nda bilgisi olmad��� bir tutum nesnesine ilgi duymaz ve tutum da 

geli�tiremez. E�er insan, bilmedi�i ya da yal�nkat bilgi sahip oldu�u tutum nesnesine kar�� 

ister olumlu ister olumsuz olsun bir tutum geli�tirmi� ise, bu önyarg�ya dayanan bir tutumdur. 

Örne�in bir ki�inin bir siyasi partiye olan tutumuna bak�ld���nda o parti hakk�ndaki 

bilgi ve genel dü�ünceleri inançlar�n�, o partiyi sevip sevmemesi duygular�n� ve o parti 

liderine oy verip vermemesi davran�� e�ilimlerini ifade eder. 

Tutumlar�n bu üç temel bile�eni genellikle bir arada bulunur. Fakat her zaman 

davran��lar�m�z tutumlar�m�z� tam olarak yans�tmaz. Mesela bir ürünü hiç bilmeyip 

kullanmad���m�z halde birisinin önerisiyle onu alma davran���nda bulunabiliriz. 



60 
 

 

En temel tutumlar�n ço�u çocukluk ya�lar�nda olu�maktad�r. Anne ve babalar�n 

çocuklar� istedi�i gibi davrand���nda onlara gülümsemeleri ve ödüllendirmeleri, istemedikleri 

bir davran��� sergilediklerinde ise onlar� cezaland�rmalar� çocuklarda kal�c� olumlu veya 

olumsuz birçok tutumun geli�mesinde etkili oluyor. Tutumlar bu �ekilde kas�tl� yapt�r�m 

olmad���nda da taklit yoluyla geli�ebiliyor. Yak�n çevrelerindeki akrabalar�, ö�retmenleri, 

arkada�lar� ve hatta ünlü ki�iler onlar�n tutum kazanmalar�nda etkili olabiliyor. Bu nedenle 

görsel medya ve özellikle televizyon tutumlar�n geli�mesinde ve hatta baz� nesnelere kar�� 

önyarg�l� olunmas�nda çok etkili olabiliyor (Morris, 2002). 

Çok kat� ve de�i�tirilmesi olanaks�z kal�pla�m�� tutumlar alg�lamay�, karar vermeyi ve 

önceden bir yarg�da bulunmay� engeller ya da yok eder. Yine de kal�pla�m�� her tutumun bir 

önyarg� oldu�u söylenemez. Önyarg� içeren tutumlar di�er tutumlara göre daha fazla duygu 

ve heyecan yüklüdür, ay�rt edici ve ço�unlukla da yanl�� tutumlard�r. 

Tutum de�i�imi. Baz� yollarla tutumlar etkilenip de�i�ebilmektedir. Bu konuda 

tutumlar�m�z� etkilemede kullan�lan baz� teknikler söz konusudur. 

�kna etme süreci. "kna etme ki�inin nesnelere kar�� olan tutumlar�n�n geli�mesinde 

oldukça etkilidir. Mesela bir arkada��n�z�n sizin asl�nda pek ho�lanmad���n�z bir etkinlikte 

bulunman�z için o etkinli�i size çarp�c� bir �ekilde anlatmas� sizin o etkinli�e kar�� 

tutumunuzu de�i�tirebilir. Reklamlar ikna etme sürecinin en önemli faktörlerinden birisidir. 

"yi bir reklam öncelikle dikkat çekici olmal�d�r yoksa günlük ya�am�m�zdaki birçok uyar�c� 

gibi göz ard� edilebilir. Ayr�ca reklamlar duygulara hitap etmeli ve sürekli olmal�d�r. Bu 

nedenle reklamlarda pembe dizi niteli�i görmek mümkündür. Mizah da reklamlardaki etkiyi 

artt�ran di�er faktörlerden birisidir. Ho�a gitmeyen reklamlar bile çok etkili olabiliyor. Çünkü 

ki�iler ho�lanmad�klar� reklamlardaki ürünlerin adlar�n� da unutmuyorlar. 

�leti�im Modeli. "leti�im modeli iknada 4 ana ö�eyi ön plana ç�karmaktad�r bunlar 

mesaj�n kayna��, mesaj�n kendisi, mesaj� iletme yollar� ve mesaj�n iletilece�i ki�inin 
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özellikleridir. Mesaj�n kayna�� o mesaj� sunan yazar ya da sunucudur. Bu ö�ede güvenirlilik 

son derece önemlidir. Mesela çocuk sa�l��� konusunda bir kom�unun söylediklerinden çok 

doktorun söyledikleri daha etkili olur. Mesaj�n kendisi izleyicinin ilgi alan�yla ilgili olmal�d�r. 

Aksi takdirde konuya kar�� ilgisizlik olaca��ndan iknada etki olu�mayabilir. Kayna�� iletme 

yollar� da oldukça önemlidir. Konunun özünü bilen bir kitleye ula�mada görsel medya veya 

video kullan�labilir. Fakat en etkili iletme yolu yüz yüze konu�mad�r. Pazarlamac�lar bu 

özelliklerini kullanarak ikna etmede oldukça ba�ar�l� olabiliyorlar. Tutumu de�i�tirmede en 

önemli ve kontrol edilmesi en zor faktör ise mesaj�n iletilece�i izleyicinin özellikleridir. E�er 

ki�inin o konudaki tutumu çok güçlüyse bu tutumlar� de�i�tirmek oldukça zordur. Ki�ilik 

tutarl�l�klar�na göre kimi insanlar tutumlar�n� daha çabuk de�i�tirebiliyorken özellikle daha 

zeki insanlar hemen kar�� fikir üretebildiklerinden tutumlar� daha zor de�i�iyor. 

Bili�sel tutarl�l�k kuram�. Tutum de�i�imi sürecine yönelik yakla��mlardan birisi de 

bili�sel çeli�kidir. Bili�sel çeli�ki; birbiriyle çeli�en iki bilinç ya da inanc�n bir arada 

bulunmas�yla ortaya ç�kar. Mesela bili�lerden birisi �ben iyi ve sad�k bir arkada��m� di�eri de 

�dün arkada��m Ahmet hakk�ndaki dedikodular� herkese söyledim� ise burada bili�sel çeli�ki 

ortaya ç�k�yor ve bu durum ki�ide psikolojik bir rahats�zl�k ortaya ç�kart�yor. Ki�i bu 

bunal�mdan kurtulmak için davran���n� de�i�tiremeyece�inden o ki�iye kar�� olan tutumunu 

de�i�tirebilir. Ahmet�i bir arkada� de�il de sadece tan�d�k biri oldu�unu kabul ederek bu 

s�k�nt�dan kurtuluyor. Asl�nda bu çeli�ki günlük hayat�m�z da kar��m�za çok ç�k�yor. Mesela 

bir ürün alaca��m�zda iki marka aras�nda çeli�kide kalabiliyoruz ve neticede birini 

ald���m�zda di�erinin dezavantajlar�n�n fazla oldu�unu ald���m�z�n ise dezavantajlar�n�n 

asl�nda çok önemli �eyler olmad���n� kabul ediyoruz (Morris, 2002, s. 93). 
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Önyarg� ve kal�p dü�ünce (Stereotip). Kal�p dü�ünce ya da stereotip, sosyal 

bilimlerde, �bir toplumsal gruba ili�kin inançlar; insanlar� birtak�m türlere, tiplere bölmeyi 

ifade eden zihinsel yap�tlar; çevreyi anlama sürecinde karar vermeyi kolayla�t�rma i�levine 

sahip, merkezi, kemikle�mi�, �ematik, büyük ölçüde yanl�� bili�sel formlar� olarak tarif edilir� 

(Hortaçsu, 1998, s. 229). 

Sosyal psikolojinin en eski konular�ndan biri olan kal�p dü�ünceler, özellikle 

toplumsal bar�� ve çat��ma ile yak�ndan ili�kili oldu�u için önemli bir inceleme alan� olmu� ve 

çe�itli ara�t�rmalar yap�lm��t�r. "lk defa ABD�de ba�layan bu çal��malar�n yap�lmas�n�n 

nedeni, ABD�nin farkl� kültürlerin bir arada bulundu�u ve kayna�t��� bir alan olarak 

görülmesidir. Bu ara�t�rmalar, farkl� gruplar�n birbirlerine ili�kin görü�lerinin belirlenerek 

olumsuz görü�lerin de�i�tirilmesini amaçlam��t�r. 

Kal�p dü�ünceler, bir grubun ba�ka bir grup hakk�nda, üyelerine aktard��� ve 

aralar�ndaki çat��may� yans�tan dü�üncelerdir. Kal�p dü�ünceler, belirli gruplar hakk�nda sahip 

olunan bilgilerin bir özetidir. Stereotipler, özellikle bilgileri ve yeni durumlar� h�zla 

s�n�fland�rmaya yarayan basitle�tirme ve genellemeler oldu�u için, bir konu, durum, olay ya 

da ki�i hakk�nda yanl�� sonuçlara varmaya neden olabilir. 

Kal�p dü�ünceler, de�i�ik hedef gruplar�n gerçekte var olan özelliklerini 

yans�tabilecekleri gibi, hedef gruplar�n belli bir toplumun geçmi�indeki yerini rolünü ve 

deneyimlerini de yans�tabilirler (Hortaçsu, 1998). 

Sosyal bilimler, önyarg�lar�n ve stereotiplerin çocuklukta ö�renilmeye ba�lad���n� 

kabul eder. Çocuk, içinde bulundu�u toplum içinde, üyelerini tutarl� bir �ekilde te�his 

edemeden önce bile d�� gruplar için kullan�lan etiketleri ö�renir ve bunlar�n duygusal de�erini 

hisseder. Pek çok çal��ma 3 ya��ndaki çocuklar�n anlam�n� bilmedi�i halde �rkç� terimleri 

ö�rendi�ini göstermi�tir. Çocuklar, daha sonra kendi gruplar�ndan ö�rendikleriyle di�er etnik 

gruplara kar�� negatif tutumlar geli�tirir. Çocuklar, di�er gruplar�n üyelerine kar�� kötü sözler 
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kullanarak (kara çalarak), etnik �akalar yaparak ya da ayr�mc� davran��lar sergileyerek 

önyarg�lar�n etkisi alt�nda kal�rlar. 

Kal�p dü�ünceler ve önyarg�lar bili�sel ve duygusal süreçler de olsalar alg�, yarg� ve 

davran��lar� etkiledi!i için önemli sonuçlara neden olmaktad�r. �nsanlar�n kategorik 

dü�ünmelerinin sonucu oldu!u için de!i�ime kar�� oldukça dirençlidirler. Herhangi bir ki�iyle 

ilgili edinilen bilgi, o ki�inin ait oldu!u toplumsal gruba ili�kin kal�p dü�üncelerle uyumlu 

veya uyumsuz olabilir. Bu durumda genellikle kal�p dü�ünceyle uyumlu bilgi hat�rlan�p 

uyumsuz olan hat�rlanmayacakt�r. Yap�lan çe�itli ara�t�rmalar, insanlar�n baz� durumlarda 

kal�p dü�ünceye uygun bilgileri an�msamakla kalmay�p edinecekleri yeni bilgilerin de kal�p 

dü�üncelerden kaynaklanan beklentileri do!rular biçimde olmas�n� seçtiklerini göstermi�tir 

(Hortaçsu, 1998). 

Stereotipleri, hem süreçleri hem de sonuçlar� etkileyen yarg�lar olarak ele almak 

mümkündür. Bilindi!i gibi ki�ilerin kulland�!� kategoriler, içinde yeti�tikleri kültürden, 

ortamdan etkilenir. Gruplar aras� sterotiplerin de, sterotipi kulland�!� sosyal ba!lamdan 

etkilenmesi muhtemeldir. 

Stereotipleme sosyal çevrede yeterince belirgin gruplar için söz konusudur, yani 

ki�iler, hiç tan�mad�klar�, bilmedikleri gruplar hakk�nda stereotipleme yapmazlar. 

Önyarg�lar�n ve kal�p dü�üncelerin davran�� olarak sonucu ayr�mc�l�kt�r. Ayr�mc�l�k, 

herhangi bir ki�inin önyarg�l� oldu!u bir ki�i ya da gruba kar�� olumsuz davranmas�d�r. 

Allport�a göre ayr�mc� davran��lar �öyle s�ralanabilir (Hortaçsu, 1998, s. 255) 

Kar�� Olmay� �fade Etme: Önyarg� sahibi insanlar kendisi gibi önyarg�l� olan 

insanlarla konu�ur ve dü�manca duygular�n� ifade ederler. 

Uzak Durma: E!er önyarg� daha yo!un ise, birey ho�lanmad�!� ya da önyarg�l� oldu!u 

ki�i ve gruplarla bir arada olmaktan kaç�n�r. 
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Ayr�mc�l�k: Ki�i önyarg�l� oldu�u gruplar�n i�, konut, e�itim ve sa�l�k gibi 

hizmetlerden yararlanmas�na ve politik haklar�n� kullanmas�na kar��d�r. 

Fiziksel Sald�r�: Önyarg�l� olunan gruba kar�� �iddet ya da �iddet say�labilecek baz� 

sald�r�lar yap�l�r. 

Kal�p Dü�üncelerin Ölçülmesi. Kal�p dü�ünceler tutumlar�n bir türüdür ve tutumlar, 

davran��� haz�rlayan bir e�ilim olarak do�rudan gözlenemedikleri için dolayl� olarak 

ölçülebilir. Bu ölçmede kullan�lan davran��, sorulara cevap vermek ya da fikir belirtme 

�eklinde beliren sözel davran��t�r. 

Sterotipler, sosyal gruplar� alg�larken kullan�lan ki�ilik özellikleri olarak 

de�erlendirildi�inde, Katz ve Braly taraf�ndan olu�turulan s�fat listesiyle ölçülür. Genel olarak 

s�fat listesi yönteminin kullan�ld��� ara�t�rmalarda, deneklerden farkl� sosyo-kültürel gruplar� 

ya da ba�ka milletleri, ara�t�rmac� taraf�ndan önceden haz�rlanm�� ya da daha önceki 

ara�t�rmalarda kullan�lm�� bir s�fat listesi kullanarak de�erlendirmeleri ve listedeki s�fatlardan 

o grup için en tipik olarak dü�ündüklerini i�aretlemeleri istenir. Ancak bu yöntem, deneklerin 

bili�sel repertuarlar�nda bulunan ve o grupla ilgili yapt��� de�erlendirmelerde öncelikle ve en 

s�k kulland��� s�fatlarla de�il ara�t�rmac�n�n ona sundu�u sözcüklerle de�erlendirme yapmaya 

zorlad��� ve bireyi, her milletti ayn� s�fatlarla ya da ayn� boyutlarda de�erlendirme yapmaya 

itti�i için sak�ncal�d�r (Harlak, 2000). 

Yap�lan çal��malarda, kal�p dü�üncelerin s�fat listeleriyle belirlenmesinde dil ve 

genelleme aç�s�ndan s�n�rl�l�klar oldu�u ileri sürülür. Niemann ve arkada�lar� daha sonra, 

serbest tepkiler ile çal��arak deneklerin gruplar hakk�ndaki stereotiplerini belirlemeye ve bu 

yöntemle listeler olu�turmaya çal���rlar. Yap�lan çal��man�n sonunda, deneklerin verdikleri 

cevaplar�n onlar�n �ematik yap�lar�yla s�n�rl� oldu�unu bulan ara�t�rmac�lar, serbest tepki 

yönteminin, bireylerin hepsine kendini ifade etme �ans� tan�d��� için kültürel stereotipleri 

incelemede s�fat listesinden çok daha kullan��l� oldu�unu bulmu�lard�r (Niemann, 1994). 
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Kal�p dü�üncelerin i�levleri.  Kal�p dü�ünceler, gündelik ya�amda elde edilen binlerce 

izlenimi, deneyimi ve karma��k enformasyonu düzenleyip kar��la��lan her yeni durumu, olay, 

ki�i ve nesneyi s�n�fland�r�r ve düzeni sa�layarak bili�sel i�lev görür. Bu i�levinin d���nda 

toplumsal i�levi de vard�r kal�p dü�üncelerin. Bireyler kal�p dü�ünceler sayesinde kar��la�t��� 

her yeni �ey için önceden nas�l davranaca��n� bilir ve bu sayede bireyde ruhsal bir rahatl�k 

olur. Ayn� zamanda grup içi ve gruplar aras� s�n�rlar� çizerek ba�l�l�k ve aidiyet duygular�n� 

geli�tiren kal�p dü�ünceler, toplumsal i�lev görür  (Harlak, 2000). 

Sosyal nedensellik i�levi ile stereotipler karma��k ve genellikle stres yaratan büyük 

ölçekli olaylar� anlamaya yard�m eder. Sosyal me�rula�t�rma ile stereotipler, belli bir grupla 

birle�tirilerek yap�lacak bir eyleme me�ruluk kazand�r�l�r. Stereotipler, sosyal farkl�la�t�rma 

ile etnosantirik bir e�ilime neden olur  (Harlak, 2000).   

Önyarg� ve ayr�mc�l�k. Önyarg�lar, di�er insanlar�, bireysel varolu�lar�ndan de�il 

grup aidiyetlerinden hareketle de�erlendirici bir tutumu, olumsuz dogmatik kanaatleri ifade 

etmektedir. Bu dü�ünce ve kanaatler, olgunla�mam��, her türlü kan�ttan önce pe�in kararlara 

dayan�r. 

Önyarg�n�n davran��a dönü�tü�ü durumda ise ayr�mc�l�ktan söz edilmektedir. 

Ayr�mc�l�k, önyarg�yla yakla��lan bir d�� grubun, iç grupla ili�kisini imkâns�z k�lacak �ekilde 

sosyal ya da fiziksel olarak uzakta tutulmas� ve bunun göreceli olarak kal�c� olmas� biçiminde 

ortaya ç�kan, esasta sosyal farkl�la�may� in�a etmeye yönelik bir e�ilimdir. Önyarg�, t�pk� 

kal�p yarg�lar (stereotipler) gibi, sosyal gerçekli�i kabaca �ematize etmeye dayanan sürecin 

bir ö�esidir; kal�p yarg�lar ve önyarg�lar, insan�n gerçekli�e ili�kin soysal ve zihinsel 

temsillerinin bir biçimidirler. Bu biçimler t�pk� d�� dünyadaki objelerin gerçek özellikleri gibi 

rol oynarlar. Özellikle yeni olgu, obje ya da gruplar söz konusu oldu�unda, önceki 

bilgilerimize yedirilirler. Böylece kal�p yarg�lar�m�z yoluyla, yeni olgu ya da grubu gerçekte 

oldu�u gibi, gerçek özellikleriyle de�il, dü�ünce e�ilimlerimize göre alg�lar�z. "nsanlar, 
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dünyay� anlayabilmek, üzerinde dü�ünebilmek ve baz� konularda öngörülerde bulunmak 

ihtiyac� duyarlar. Bu nedenle her bir uyaran ayr� ayr� de�il de bir s�n�flama çerçevesinde 

de�erlendirilir. ��te bu s�n�fland�rma kategorilendirme olarak adland�r�l�r. Sosyal dünyay� 

alg�lamam�z� ve yorumlamam�z� etkileyen sosyal kategorilendirme, önyarg�lar�n olu�umunda 

temel bili�sel süreç olarak ortaya ç�kar. �nsanlar, di�er insanlara ili�kin enformasyonu ay�rt 

etmek veya gruplamak için �rk, cinsiyet, dini inanç, etnik köken gibi fiziksel ve sosyal ay�rt 

ediciler kullan�rlar. (Acar vd. 1999) 

Kal�p yarg�lar yoluyla bir d�� grubu de�erlendirmenin neden önyarg� olu�umuna 

önayak oldu�unu k�saca �u �ekilde özetleyebiliriz: Stereotipleme öncelikle, iç grup 

sempatizanl���n� ve d�� grup ayr�mc�l���n� belirgin biçimde art�r�r. Ayr�ca iç grup üyelerinin 

birbirlerinin inançlar�n� benzer alg�lamalar�na yol açar. Ayn� �ekilde stereotiplemede, d�� 

grubun üyelerinin de inançlar� tek tiple�tirilir, d�� grubun görü�lerinin iç grubunkine 

benzemedi�i inanc� çok güçlenir. �Bili�sel düzeyde herhangi bir biçimde yarat�lan biz ve 

onlar farkl�la�mas�, iç grubun lehine davranmak için yeterli ko�ul gibi görünmektedir. Fakat 

bütün bu süreçte, toplumsal grup ve katmanlar�n çe�itli özellikleri aç�s�ndan bir hiyerar�i 

içinde örgütlenmi�, bu hiyerar�i alg�s�n�n en az�ndan zihinsel düzeyde gerçekle�mi� olmas� 

gerekmektedir. E�er, e�it ve adil bir toplumsal örgütlenme söz konusuysa, önyarg�dan söz 

etmek belki yine mümkün olabilir, fakat ayr�mc�l�k gerçekle�meyebilir� (Acar vd., 1999, s. 

53). 

Önyarg� ve ayr�mc�l���n anla��lmas�nda sosyal, kültürel ve politik ortam 

belirleyicilerini öne ç�karan yakla��mlardan da söz edilebilir. Allport�a göre önyarg�l� ki�iler, 

insan gruplar�n� kat� bir tutum içinde, gruplar� olu�turan, tek tek, bireyleri gruplar�n tümünden 

farkl�la�t�rmadan, belirsiz, ho�görüsüz olarak, de�i�ikli�e kar�� duran bir tav�rla alg�lamaya 

e�ilimlidirler. Bir insan�n önyarg�s� sadece belirli bir konudaki tutumla s�n�rl� de�ildir. Sadece 

belli bir gruba yönelmesinin olas� olmad���n�, muhtemelen bunun dünyaya ili�kin bütünlüklü 
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bir dü�ünme al��kanl��� oldu�unu belirtir. Bu durumla tutarl� olarak sosyal psikologlar ve 

ki�ilik psikologlar�na göre otoriterlik, kat�l�k, belirsizli�e tolerans gösterememe, 

ho�görüsüzlük gibi özellikler önyarg�yla birlikte ortaya ç�kmaktad�r. Önyarg�yla birlikte ç�kan 

bu özellikler hayat� olumsuz yönde etkilemektedir. (Acar vd. 1999) 

Önyarg�lar� ve ayr�mc� davran��lar�, sadece ki�ilik özelliklerinden hareketle anlamaya 

çal��mak, baz� toplumlarda, baz� kültürlerde ve tarihin belirli dönemlerinde hemen hemen 

toplumun tümüne yay�lm�� bir biçimde görülen ayr�mc�l�ktan kaynaklanan �iddeti aç�klamakta 

yetersizdir. E�er önyarg� ve ayr�mc�l�k, bireysel farkl�l�klarla aç�klanabiliyorsa, o zaman nas�l 

oluyor da bir toplumun tümünde ya da büyük bir bölümünde e� zamanl� olarak görülebiliyor. 

Önyarg� ve ayr�mc�l���n en önemli belirleyicilerinden biri güç alg�s�d�r. !nsanlar güce 

itaat ederler. Bir toplumda hiyerar�ik örgütlenme, adaletsizlik, gücün in�as�, güçle ilgili 

söylemsel yap� ne kadar güçlüyse, dezavantajl� gruplara yönelik önyarg� ve ayr�mc�l�k o 

ölçüde ortaya ç�kacakt�r. Ayr�ca farkl�l���n alg�lanma biçimleri ve her düzeyde iktidarlar�n 

farka ve farkl� olana yakla��mlar�, farkl�, az�nl�k vb. ço�unlu�a ait olmayana ili�kin d��lay�c�, 

ayr�mc� ideolojik söylemsel yap�, ayr�mc�l��� yayg�nla�t�r�r. Sahte sözbirli�i diye adland�r�lan 

bir mekanizma, iktidarlar taraf�ndan, s�kl�kla gerçekte olmayan ço�unluklar�n in�a 

edilmesinde ve az�nl�klar�n de�erlerinin dü�ürülerek i�aret edilmesinde kullan�l�r. Ku�kusuz, 

milliyetçili�in her biçimi, militarizm, tehdit ve korkunun bazen gerçek bazen sanal olarak 

kurgulanmas� ve �iddet, ço�unlu�a ait olman�n ödülünü yükseltme i�levi görür ve �onlar� 

olarak tarif edilen dezavantajl� gruplara yönelik önyarg�lar�n beslenmesine ve farkl� biçim ve 

içeriklerde ayr�mc�l�k davran���na yol açar (Göregenli, 2006). 

Önyarg� ve iç grubu kay�rma. Gruplar aras� ayr�mc�l�k için rekabet ve çat��ma gerekli 

de�ildir. Herhangi bir düzeydeki grup aidiyeti ayr�mc�l��a yol açabilir. Herhangi bir �ekilde 

yarat�lan biz duygusu ve onlar farkl�la�t�rmas�, iç grup lehine davran�� göstermek için yeterli 

ko�uldur. Kendimizi iyi hissedebilmek için iç-grubumuzu d��-gruplara göre daha fazla 
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kay�r�r�z. �ç-grup (biz), d��-gruplardan (onlardan/ötekilerden) daha iyidir/üstündür/de"erlidir; 

dola �ç grubu kay�rman�n bu kadar kolay olu�mas� garip görünmekle beraber, bu bulgular 

sosyal ba"lar�n ve çekicili"in görünü�te önemsiz görünen özelliklere dayanarak olu�tu"unu 

gösteren ara�t�rmalarla tutarl�d�r. Örne"in, bir ara�t�rma insanlar�n ya� günlerinin 

kendilerininkiyle ayn� gün oldu"unu ö"rendikleri biriyle i�birli"i yapma olas�l�klar�n�n daha 

fazla oldu"unu göstermi�tir. Ya�amla ilgili en önemli kararlar bile kime â��k olunaca"�, 

nerede ya�anaca"�, hangi mesle"in seçilece"i gibi nispeten önemsiz benzerliklerden 

etkilenebilir (Göregenli, 2006). 

Önyarg�n�n Örtük �ekilleri 

Önyarg�n�n kökenleri çok ve çe�itlidir. En derinlemesine ve yo"un olarak ara�t�r�lm�� 

olan kökenler, sa" kanat yetkecilik, sosyal hâkimiyet e"ilimi gibi ki�ilik etmenleri, insanlar�n 

kategorik dü�ünme e"ilimi gibi bili�sel etmenler, benlik sayg�s� ihtiyac� gibi güdüsel etmenler 

ve d�� grup davran��lar� hakk�nda iç grupta haks�z yüklemeler yap�lmas� gibi sosyal 

etmenlerdir. Bu etmenler üzerine yap�lan ara�t�rmalar önyarg� tutumlar�n�n birkaç patolojik ve 

hatal� davran��a sahip ki�iyle s�n�rl� olmad�"�n�, bunun yerine normal insani i�levin bir 

uzant�s� oldu"unu ve bütün insanlar�n bir dereceye kadar buna yatk�n olduklar�n� öne sürer. 

Ancak tarihsel olarak bak�ld�"�nda önyarg�n�n ve ayr�mc�l�"�n uç biçimlerinin azald�"�na 

�üphe yoktur. Nazi Almanya�s� ve Yahudi soyk�r�m�n�n, yasal köleli"in, KuKluks Klan� 

taraf�ndan linç edilmelerin ya�and�"� günler geride kalm��t�r. Dünyadaki ço"u kad�n�n oy 

kullanamad�"� veya politik görev alamad�"� günler geride kalm��t�r. Birçok ülkede, dünya 

müzi"inin artan popülerli"i ve uluslararas� mutfaklar, kültürel tarih ve miras kutlamalar�, 

özürlü ki�iler, yerli ve aborijinal gruplar, kad�n ve erkek e�cinseller, biseksüeller ve 

transseksüeller gibi tarihte hor görülen topluluklara daha fazla medeni haklar verilmesi gibi 

olaylarla kan�tlanan birçok kültürlülük ve çe�itlili"i kucaklama görülmektedir (Göregenli, 

2006). 
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Bu de�i�imlere kar��l�k olarak, psikoloji alan�ndaki ara�t�rmac�lar dikkatlerini giderek 

�rkç�l���n aç�k biçimlerimden daha örtük biçimlerine çevirmi�lerdir. Odaktaki bu kayma 

önyarg�n�n geleneksel biçimlerinin yok oldu�u anlam�na gelmez, daha çok önyarg�n�n 

günümüzdeki �ekillerinin fark edilmesinin zor oldu�unu, hatta önyarg�y� ta��yan ki�iler 

taraf�ndan varl���n�n bilinemeyebilece�ini gösterir. 

Örtük �rkç�l�k. 1970�lerden beri ara�t�rmac�lar örtük �rkç�l���n birbiriyle ili�kili birkaç 

�eklini ara�t�rm��lard�r. Bu ara�t�rmalar�n odak noktas� beyazlar�n zencilere kar�� önyarg�s�d�r 

ve örtük �rkç�l���n her türünün kendine özgü özellikleri olsa da sonuçlar tutarl� olarak ayn� 

yöndedir. 

Ara�t�rmalar, i�e ya da üniversiteye ba�vuran zenci adaylar�n önyarg�yla kar��la�ma 

olas�l�klar�n�n, sahip olduklar� özellikler aç�k biçimde güçlü ya da zay�f oldu�unda de�il, 

belirsiz oldu�unda artt���n� bulmu�tur. Benzer �ekilde, otoriteye itaat konulu bir ara�t�rma, 

beyaz kat�l�mc�lar�n sadece yetkili birisi taraf�ndan talimat ald�klar� takdirde yani kendi ki�isel 

sorumluluklar�n� ve önyarg�lar�n� inkâr edebilecekleri bir durumda, i�e ba�vuran adaylar� 

görü�meye ça��rmada ayr�mc�l�k yapt�klar�n� göstermi�tir. Bir bak�ma rahats�z edici olan bu 

ara�t�rmada kat�l�mc�lar�n yakla��k yar�s� �irketin ba�kan�ndan sahte bir mektup alm��lard�r: 

�Kurumumuz, temsilciler ile atanacaklar� topluluklar�n özelliklerini birbirine 

uydurmaya çal��maktad�r. Sizin seçece�iniz temsilcinin atanaca�� mevkide nispeten 

az say�da az�nl�k vard�r. Bu nedenle, bu özel durumda, az�nl�k gruba mensup ki�ileri 

i�e almaman�z�n önemli oldu�unu dü�ünüyorum.� (www.understandingprejudice.org, 

14.04.2014) 

Bu beyannameyi okuyan kat�l�mc�lar, bu tür bir beyanname verilmeyen kat�l�mc�lar�n 

seçti�inin yar�s�ndan daha az zenci aday seçmi�lerdir. Özetle: insanlar�n önyarg�s�z 

görünmelerine olanak sa�layacak, yükleme aç�s�ndan belirsiz durumlarda, �rkç�l���n örtük 

�ekilleri bile �rksal az�nl�klar için büyük bir engel olu�turabilir 
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Önyarg�n�n Nedenleri 

�nsan davran��lar�n�n bir nedeni vard�r. Bireylerin ba�kalar�na kar�� pe�in hükümleri 

nereden kaynaklanmaktad�r?  

�nsana ait her durumu insan psikolojisine ve insan ki�ili!ine ba!layan psikanalitik 

yakla��ma göre önyarg� psikodinamik bir süreçtir. Psikanalistlere göre önyarg�lar ve kal�p 

yarg� (stereotype)lar insan�n do!al bir e!ilimiyle ili�kilidir. Bu yakla��m sahipleri, ilk 

çocukluk y�llar�nda ya�anan engellenmelerin duygusal gerilimler yaratt�!�n� ve ileriki y�llarda 

içinde bulunulan durum taraf�ndan hakl�la�t�r�lmayan bir tak�m sald�rganl�k ve dü�manca 

duygular duyuldu!unda, bunlar�n yans�tma mekanizmas� (projection) vas�tas�yla ba�kalar�na 

yüklendi!i �eklinde bir model geli�tirmi�lerdir  (Bilgin, 1996 ). 

Ki�inin önyarg�l� tutumu, kendinin de fark�nda olmad�!� bir gereksinmeyi 

kar��lamaktad�r. Bu gereksinme, y�pranm�� olan egosunu tamir etmek ve yükseltmektir 

(Ka!�tç�ba��  1987). Önyarg�n�n psikolojik etmenleri olarak engellenme, hayal k�r�kl�klar�, 

sald�rganl�k hisleri, nefret, korku ve endi�e, k�skançl�k, psikolojik bask�, bir günah keçisi 

arama, toplumsal gruplar aras�ndaki ç�kar çat��malar�, d�� gruplarla ya�anan ili�ki deneyimleri, 

psikolojik yetersizlik ve uyumsuzluklar, ki�ili!in derinliklerindeki zihinsel çat��malar, yok 

say�lma, dü�ük zekâ, dü�ünme biçimleri, sosyal ö!renme ve kültürel etkiler, toplumsal norm 

ve geleneklere uyma, d�s gruplar�n temel özellikleri, istismar�n gerekçelendirilmesi, ekonomik 

güvensizlik, bireyin kabul edilemez dürtülerine yönelik öngörüleri, yabanc�lardan korkma, 

farkl�l�klardan ho�lanmama, a��r� dincilik, seks ve suçluluk gibi nedenler s�ralanmaktad�r. Bu 

nedenlerden biri veya birkaç� insanlarda önyarg�lar�n olu�mas�nda etkili olabilmektedir 

(Allport, 1954). 

Yap�lan de!erlendirmelerden hareketle önyarg� hakk�ndaki psikodinamik teorileri iki 

grupta toplamak mümkündür. Bunlarda birincisi, önyarg�y� insanî durumlarda aramaktad�r; 

çünkü engellenme insan hayat�nda kaç�n�lmazd�r. Engellenme ve mahrumiyet, kontrol 
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edilemeyen ve muhtemel olarak etnik az�nl�klara bo�alt�lan dü�manl�k içtepilerine k�lavuzluk 

eder. Engellenme sonucunda, sald�r�labilir bir hedef bulunamad���nda engellenmeden do�an 

sonuçlara kar��l�k as�l hedef yerine ba�ka hedeflere, "�amar o�lan�" (veya günah keçisi- 

scapegoating) hedefine sald�r�l�r. Zencileri linç etme, sinagoglar� yakma ve az�nl�k gruplar�n�n 

temsilcilerine sald�rma böyle davran��lar�n örnekleri olmu�tur. Psikodinamik teorilerden 

ikincisi, önyarg�n�n ancak zay�f bir karakter veya kusurlu bir ki�ilik yap�lanmas�na sahip bir 

insanda geli�ece�i noktas�na odaklanm��t�r. Bu perspektif, önyarg�y� normal bir durum olarak 

kabul etmez; önyarg� nevrotik insanlar�n güvensizli�i ve �iddetli anksiyetenin bir sonucu 

olarak ortaya ç�kmaktad�r  (Gürses, 2005). 

Önyarg�y� yaln�zca psikolojik ac�dan ele al��, ki�i düzeyinde durumu aç�klasa bile, 

toplum düzeyinde baz� sorulara cevap verememektedir. Bu nedenle önyarg�y� sadece 

psikolojik aç�dan incelersek, psikolojik indirgeme yapm�� oluruz. Oysa sosyal-psikolojik ele 

al��, gözleme dayanan sosyal olgu düzeyinden ba�lay�p ki�ilik düzeyinden geçerek gene 

sosyal düzeye geçmektedir. Bu aç�dan önyarg�y� incelerken tarihsel, sosyo-kültürel nedenleri 

göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Çünkü insan davran��lar� içinde olu�tu�u ba�lam 

(context)dan ba��ms�z incelenmezler. Az önce de ifade etti�imiz gibi, önyarg�y� uyaran 

ko�ullar hakk�nda bilgiye sahip olmaks�z�n tek tek bireyler düzeyinde analiz yapmak, sadece 

ki�ilik özelliklerinin bir betimlemesi olmaktan öteye gidemez (Gökmen, 2001). 

Önyarg�lar pratikte sa�lad��� sosyo-ekonomik avantajlar aç�s�ndan da 

de�erlendirilmi�tir. Önyarg�lar pratik bir amaca yönelik olabilece�i gibi ve baz�lar� bundan 

yarar da sa�layabilir. Kölelik ve sömürgecilik dönemlerinde önyarg�lar�n ekonomik yararlar� 

olmu�tur; bu sayede beyazlar istedikleri her �eyi ele geçirmi�lerdir. Ancak yine de önyarg�l� 

ki�iler genelde ekonomik motivasyonlar� gizleyerek daha soylu nedenler gösterirler (Bilgin, 

1996). 
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Bütün tutumlar gibi, önyarg�larda ö�renme yoluyla kazan�lm��t�r. Bu ö�renme 

bireylerin; 

1. Önyarg�l� olan ki�ilerle ili�kileri 

2. Önyarg�lar�n�n nesneleriyle olan ya�ant�lar� yoluyla gerçekle�ir. 

Önyarg�l� ki�ilerle ili�kiler; önyarg�lar�n ço�u ana-baba ba�ta olmak üzere di�er 

önyarg�l� ki�ilerden ö�renilir. Önyarg�l� ana-babalar bilinçli veya bilinçsiz çocuklar�n� 

önyarg�l� olacak biçimde yeti�tirirler. Ancak, önyarg� sadece ana-babadan ö�renilmez. 

Ö�retmenler, okul arkada�lar� ve bas�n da önyarg�lar�n geli�mesine katk�da bulunabilir. 

Ayr�ca, bir bireyin rastlad���, ili�ki kurdu�u birçok insan önyarg�l� olabilir ve birey uyma 

davran���n�n bir sonucu olarak bu insanlar�n önyarg�lar�n� benimseyebilir  (Morgan, 1993). 

Önyarg�n�n nesnesiyle olan ya�ant�lar; önyarg�lar bazen bir nesne olan ya�ant�lar 

sonucu ortaya ç�kabilir.  

Herhangi bir grupla ilgili baz� tats�z olaylar ya�ayan bir birey bu olaylar sonucunda o 

gruba kar�� önyarg�lar geli�tirebilir ve önyarg�lar bir kere kazan�ld�ktan sonra da, baz� 

kaynaklar taraf�ndan beslenerek, giderek daha kuvvetli ve devaml� hale gelirler. Önyarg�lar 

daha çok önyarg�l� oldu�u ki�ilerle ili�kiler sonucunda, nesneleriyle kar��la��lmadan önce 

kazan�l�r. Önyarg�n�n nesnesiyle temas ise baz� durumlarda önyarg�lar�n zay�flamas�na neden 

olmaktad�r (Morgan, 1993, s. 369) 

Prothro�nun bir "Amerikan açmaz�" olarak de�erlendirdi�i önyarg�lar, aileden, 

ö�retmenlerden ve arkada�lardan edinilmi� tutumlard�r. Bu nedenle önyarg�lar� sadece insan�n 

do�al e�ilimine ba�lamak yerine ö�renme sürecinin bir parças� olarak da görmek 

gerekmektedir. Önyarg�lar, bizim deneyim yoluyla, ya�ant�lar sonucu elde etti�imiz tüm de�er 

sistemlerine veya tutumlara uygulanan aç�klay�c� ilkelere tabidir. Kald� ki önyarg�n�n 

gerçeklik üzerinde yapt��� çarp�tmalar ilk çocukluk y�llar�nda görülmez, çocukluk y�llar�nda 

aileden, çevreden ve ö�retmenlerinden edinilen önyarg�lar sonradan belirir. E�er sosyal 
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hiyerar�inin dayatt��� engeller yoksa fiziksel görünü� bak�m�ndan farkl� insanlar aras�nda 

derin dostluklar kurulabilir. (Bilgin, 1996) 

Sosyal ö�renme yoluyla edinilen önyarg�lar çok küçük ya�larda aile içinde 

ö�renilmeye ba�lar. Çocuk, sen kimsin diye soruldu�unda etnik veya dinî grup üyeli�ine göre 

cevap verebilir. Bunun yan�nda baz� grup etiketlerini ö�renmi�tir; bu grup etiketleri 

küçümseyici s�fatlar içeriyorsa, çocuk bu kelimelerin yaln�zca öfkeli olundu�unda ya da kötü 

söz söylenirken kullan�ld���n� bilir. Çocuk biraz büyüyüp okula gitmeye ba�lay�nca, içinde 

yeti�ti�i mahalle, kasaba onu etkilemeye devam eder. Çocu�un çevresinde söylenilen sözler, 

yap�lan davran��lar, yarg�lamalar, dedikodular, uydurulan lakaplar çocuklar�n zihinlerinde 

izlerini b�rak�rlar ve onlar�n da ana-babalar� veya kom�ular� gibi ayn� önyarg�lar� 

benimsemelerine yol açar. Böylece çocuk kesin özde�le�meler kurarak hayatta baz� "yerleri� 

nin oldu�unun fark�na varmaya ba�lar. Geli�en egosu, "ben neyim� in yan� s�ra "ben ne 

de�ilim" den olu�ur. Kendi taraf�ndakilere ve ba�kalar�na "nas�l davran�r�m" üzerinde 

kavramlar geli�tirir. Akran gruplar�n etiketlerini kullan�r. Liseye vard�klar�nda ise çocuklar�n 

kal�p yarg�lar� neredeyse eri�kin toplulu�unun kal�p yarg�lar�n�n düzeyine yakla��r. Bu esnada 

kal�p yarg�lar�n olu�mas�nda ana-baban�n ve akranlar�n rolü unutulur ve bunun eskiden de 

böyle oldu�u dü�ünülür (Cücelo�lu, 1997). 

Önyarg�y� anlamada psikolojik ve sosyal faktörlerin ikisinin de önemli oldu�u buraya 

kadar ifade edilenlerden anla��lmaktad�r. Aç�kças�, önyarg� gibi sosyal bir durumu yaln�zca 

ferdi ki�ili�in bir sonucu olarak anlamak mümkün de�ildir. Öncelikle, sosyal ve kültürel 

etkiler çok daha güçlüdür. Di�er taraftan da bu al��kanl�klar� gerçekle�tirenler fertlerdir. �Bu 

aç�dan önyarg� fenomenini durumsal, ki�iliksel ve sosyokültürel faktörlerin kar��l�kl� ili�kisi 

aç�s�ndan ele almak daha do�ru görünmektedir. Böylece önyarg�n�n, psikodinamik, tarihsel, 

ekonomik, durumsal, sosyal ö�renme, kitle ileti�im ve kültürün olu�turdu�u faktörler 

yuma��n�n ortak etkimesi sonucu olu�tu�u görülmektedir (Gökmen, 2001). 
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Önyarg�y� Besleyen Kaynaklar. Önyarg�lar bir kere olu�tuktan sonra kolay kolay 

de!i�mezler. Gerçekten de nesneleriyle uzun boylu bir ya�ant� olmadan y�llarca devam 

edebilmeleri, önyarg�lar�n en dikkate de�er yanlar�ndan biridir. Önyarg�lar� besleyerek devam 

etmelerini sa�layan kaynaklardan baz�lar� �unlard�r: 

Gereksinimler: �Önyarg�lar�n de�i�meme e�iliminde olmas�n�n bir nedeni de önyarg�l� 

bireylerin baz� ihtiyaçlar�na cevap vermesidir. Üstünlük duygusu önyarg�lar�n cep verdikleri 

gereksinimlerin ba��nda gelir. "htiyaçlar�n giderilmemesi ve gereksinimlerin tatminin 

engellenmesi sonucu insanlarda genellikle sald�rganl�k duygular� ortaya ç�kar. "nsanlar�n 

büyük bir k�sm� günlük hayatta �u veya bu nedenlerle engellenir, ancak engellemenin yaratt��� 

sald�rganl�k duygular�n� çe�itli nedenlerle gerçek kayna��na yöneltemezler. Gerçek kayna��na 

yöneltilemeyen bu sald�rganl�k duygular�, suçsuz bile olsa uygun bir nesneye yöneltilir ve 

tatmin edilir (Gökmen, 2001, s. 61). 

Sald�rganl��� bir günah keçisine yöneltme: Engellemenin yaratt��� sald�rganl�k 

duygular� bazen engelin as�l kayna�� yerine bir az�nl�k grubuna yöneltir. Sald�rganl���n 

yöneltildi�i bu gruba günah keçisi ad� verilir. Ekonomik, politik ve sosyal engellemeler 

ya�ayan bir birey, bu engellemelerin yaratt��� sald�rganl�k duygular�n� uygun bir nesneye 

yöneltecektir. Bu uygun nesne ise, ço�u kez hakk�nda zaten önyarg�lar olan bir az�nl�k grubu 

olacakt�r. Bu az�nl�k grubu günah keçisi olarak tüm sald�rganl��� üzerine çeker. 

Alg�: Önyarg�lar�n devam�n� sa�layan bir di�er etken, olaylar�n çarp�t�larak 

alg�lanmas�d�r. "nsanlar tutumlar�na uygun olan bilgileri seçip alg�layarak, tutumlar� ile 

olgular aras�ndaki çeli�kinin yaratabilece�i rahats�zl�k duygular�n� ortadan kald�r�rlar. 

Önyarg�lar�n devam�n� sa�layanda bu tür yarg�lara uygun bilgilerin seçilerek alg�lanmas�, ters 

dü�en bilgilerin görmezlikten gelinmesidir. Yani, önyarg�l� ki�iler sadece görmek istedikleri 

�eyi görürler. Toplumsal engeller: Önyarg�lar� besleyen bir di�er kaynak kendilerinin yaratt��� 

toplumsan sonuçlard�r. Önyarg�l� tutumlar ço�u kez hedef ald�klar� gruplar�n önüne bir tak�m 
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toplumsal engeller koyarak, önyarg�l� ki�ilerin beklentilerine uyacak bir tak�m sonuçlar 

yarat�rlar. (Morgan, 1993, s. 371-372) 

Toplumsal gruplar aras�nda temas eksikli�i: Toplumsal gruplar aras�nda temas 

eksikli!i gruplar aras�ndaki s�n�rlar� belirginle�tirir ve �öteki� ile ilgili olumsuz yarg�lar� 

peki�tirir (Hewstone and Greenland 2000: 140). Sosyal mesafenin artmas�n� önlemek için ve 

nihayetinde önyarg�n�n önünü almak üzere, �toplumsal temas� 1950�li y�llarda bir hipotez 

olarak ortaya at�lm��t�r. 
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Bölüm III 

 Yöntem 

Ara�t"rman"n modeli. Bu çal��ma, nitel ara�t�rma yakla��mlar�ndan durum çal��mas� 

yöntemi ile desenlenmi�tir. Durum çal��mas�, güncel bir olguyu kendi gerçek ya�am çerçevesi 

içinde çal��an ve durumlar� çok yönlü, sistemli ve derinlemesine inceleyen görgül bir 

ara�t�rma yöntemidir. Bir duruma ili�kin etkenler (ortam, bireyler, olaylar, süreçler vb.) 

bütüncül bir yakla��mla ara�t�r�l�r ve ilgili durumunu nas�l etkiledikleri ve durumdan nas�l 

etkilendikleri ortaya konulmaya çal���l�r(Y�ld�r�m ve !im�ek, 2011). Durum çal��mas�, 

durumun s�n�rlanmas�, ara�t�rma olgusunun belirlenmesi, veri setinin ara�t�r�lmas�, bulgular�n 

olu�turulmas�, yorumlar�n yap�lmas� ve sonuçlar�n yaz�lmas� a�amalar�n� içerir (Denzin ve 

Lincoln, 1996; Bassey, 1999). 

Ara�t�rmada durum çal��mas� desenlerinden �iç içe geçmi� tek durum deseni� 

kullan�lm��t�r. Bu desende tek bir durum içinde birden fazla alt duruma yönelme esast�r; tek 

bir durum içinde ço"u kez birden fazla alt tabaka ve birim olabilmektedir (Y�ld�r�m & !im�ek, 

2011). Yap�lan ara�t�rmada ele al�nan tek durum 9.s�n�f ö"rencilerin yaz�l� anlat�mlarda 

kulland�klar� önyarg�lar. Bu ana durum cinsiyetlere göre, köy ve kent merkezinde ya�ama 

durumlar�na göre, ö"rencilerim yaz�l� anlat�mlardaki ön yarg�lar�nda nas�l bir de"i�im oldu"u 

alt durumlar�na ula��larak incelenmi�tir. 

Ö"renciler taraf�ndan yaz�lan kompozisyonlarda yer alan olumlu ve olumsuz 

önyarg�lar betimlenmeye çal���ld�. Nitel ara�t�rma, Y�ld�r�m ve !im�ek (2006: 39) taraf�ndan 

gözlem, görü�me ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullan�ld�"�, 

alg�lar�n ve olaylar�n do"al ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmas�na 

yönelik nitel bir sürecin izlendi"i ara�t�rma olarak tan�mlanm��t�r. Creswell�e (2003) göre 

nitel ara�t�rma, yorumlamaya dayal� bir ara�t�rma türüdür. Bunun anlam�, ara�t�rmac� elde 

etti"i veriyi yorumlar. Ara�t�rmac�, ara�t�rma ortam�n�, kat�l�mc�lar�, veri analizlerini ve 
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çal��man�n sonuçlar�n� ayr�nt�lar�yla betimleyerek ortaya koyar. Nitel ara�t�rma öznel, 

ke�fedici ve aç�k uçludur. Nitel ara�t�rman�n amac�, özel bir meseleyi aç�klayacak deneyimleri 

veya cevaplar� derinlemesine geli�tirmektir. Konu ve kat�l�mc�lar�n görü�leri detayl� bir 

�ekilde derinlemesine betimlenir. Yap�lan çal��maya ba�l� olarak, nitel ara�t�rman�n avantaj 

ve dezavantajlar� vard�r. Nitel ara�t�rman�n güçlü k�s�mlar�; derinlemesine ve detayl� bir içerik 

sunmas�, sonuçlar�n�n geli�tirilebilir olmas� ve yarg�lamadan kaç�nmas�d�r. Zay�f oldu�u 

taraflar ise kat�l�mc�lar tesadüfî olarak belirlenmez, örneklem küçüktür, ara�t�rmac� say�sal 

veri toplamaz, ara�t�rman�n niteli�i sadece ara�t�rmac�n�n becerilerine ba�l�d�r ve 

ortamlardaki kat�l�m de�i�ebilir (McMillan ve Schumacher, 2001) Ara�t�rma sürecinde 

ö�rencilerin kompozisyonlar� sahip olduklar� önyarg�lar aç�s�ndan de�erlendirilmi�tir. 

Ara�t�rma Grubu. Ara�t�rma grubunda yer alan kat�l�mc�lar amaçl� örneklem seçme 

yöntemlerinden kolay ula��labilir durum örneklemesi yöntemi kullan�larak seçilmi�tir. 

Ara�t�rma Grubunu 2013-2014 e�itim-ö�retim y�l�nda Türkiye'de ö�renim gören ortaö�retim 

9.s�n�f ö�rencileri olu�turmaktad�r. 

Ara�t�rman�n çal��ma grubu, kolay ula��labilir olmas� aç�s�ndan Edirne�nin Ke�an 

ilçesindeki liselerden seçilen 300, 9.s�n�f ö�rencisinden olu�mu�tur. Ara�t�rmac�n�n ayn� 

ilçede görev yapmas� çal��ma grubuna ula�may� daha kolay k�ld���ndan böyle bir çal��ma 

grubu seçilmi�tir. Bu do�rultuda ara�t�rmada uygun ve gönüllü kat�l�mc�lar yer alm��t�r. 

Kolay ula��labilir örnekleme yönteminin ye�lenmesinin bir di�er amac� da ara�t�rmaya 

h�z ve pratiklik kazand�rmakt�r. Bu yöntemde örnekleme seçilecek bireyler ara�t�rmac�n�n 

ki�isel görü�üne göre belirlenir. Bireyler evrenin her yerinden temsil gücü yüksek, ula��lmas� 

ve bilginin toplanmas� kolay oldu�u umulanlar aras�ndan seçilir (Y�ld�r�m & !im�ek, 2011). 
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Tablo 3 

9. S�n�f Ö�rencilerin Cinsiyetlerine Göre Köy ve Kent Merkezlerinde Ya�amalar�na Göre 

Frekanslar� 

Okul K�z Erkek Toplam Köy Kent Toplam 

Ke#an!Anadolu!Lisesi 59 70 129 45 84 129 

Yusuf!Çapraz!Anadolu!Lisesi 46 37 83 32 51 83 

Ke#an!Lisesi 41 36 77 28 49 77 

Feride!ve!Mehmet!Çuhac�!Lisesi 3 8 11 2 9 11 

Toplam 149 151 300 107 193 300 

Veri Toplama Araçlar�. Bu! çal�#mada, ö"rencilere, ara#t�rmac�n�n! önceden!

haz�rlam�#!oldu"u!yar�!yap�land�r�lm�#!bir!metin!verilerek!tamamlamalar�! istendi.!Sonras�nda!

bu çal�#malar incelendi. 

Ara#t�rmada! ö"rencilerin! bilinçalt�nda! var! olan! önyarg�lar�n�n,! yaz�l�! anlat�mlarda!

ortaya! ç�kar�lmas�! amaçland�"� için! ba#ka! çal�#malarda! kullan�ld�"� gibi! bir! s�fat! listesi!

kullan�lmad�.!Genel olarak!s�fat!listesi!yönteminin!kullan�ld�"�!ara#t�rmalarda!ki#ilerden,!farkl�!

sosyokültürel!gruplar�!ya!da!ba#ka!milletleri,!ara#t�rmac�!taraf�ndan!önceden!haz�rlanm�#!ya!da!

daha!önceki!ara#t�rmalarda!kullan�lm�#!bir!s�fat!listesi!kullan�larak!de"erlendirilmeleri!istenir. 

Ancak,! bu! yöntemin! zaman! zaman! çe#itli! sak�ncalar�! olabilmektedir.! Bunlardan! biri,! s�fat!

listesi! kullanman�n,! ki#ileri,! gerçekten! bili#sel! repertuvar�nda! bulunan! ve! ula#�labilirli"i!

(accessibility)! en! yüksek! olan! ifadelerle! ya! da! ba#ka! bir! deyi#le,! normalde! o! grupla! ilgili!

yapt�"�!de"erlendirmelerde!öncelikle!ve!en!s�k!kulland�"�! s�fatlarla!de"il,! ara#t�rmac�n�n!ona!

sundu"u! sözcüklerle! de"erlendirme! yapmaya! zorlamas�d�r.! Örne"in! ki#i,! Almanlarla! ilgili!

de"erlendirmelerinde! �dürüst�! s�fat�n�! hemen! hemen! hiç! kullanm�yor! olabilir:! ama! ölçekte!

böyle! bir! ifadenin! bulunmas�! ki#iyi! gerçekte! yapmad�"�! de"erlendirmeleri! yapmas�na!

yönelterek,!as�l!tepkilerinden!uzakla#mas�na!yol!açabilir (Harlak, 2000). 

S�fat! listesi! tekni"inin! bir! di"er! eksikli"inin,! ki#ilerin! bili#sel! stili! veya! bili#sel!

karma#�kl�"�!ile!ilgili!fazla!bilgi!sa"lamamas�!oldu"u!söylenebilir. 
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Ara�t�rmac� taraf�ndan haz�rlanm�� yar� yap�land�r�lm�� metin tamamlama çal��mas�n�n 

d���nda; cinsiyete ve ya�an�lan yere göre sonuçlar�n de�i�ip de�i�meyece�ini incelemek üzere, 

ara�t�rmac� taraf�ndan haz�rlanm�� olan ki�isel bilgi formu kullan�larak, kat�l�mc�lar�n ki�isel 

bilgileri al�nd�. 

Verilerin toplanmas�. Nitel ara�t�rmalarda,  ara�t�rmac�lar,  üzerinde ara�t�rma 

yap�lan ki�ilerin içinde bulunduklar� ortam ya da üzerinde ara�t�rma yap�lan konu,  olay ve 

olgular�n geçti�i yerlerin geni� bir biçimde betimlemesini yaparlar.  Böylece verilerin hangi 

ortamlardan elde edildi�i ya da benzeri ortamlar için hangi anlamlar� ifade etti�i belirlenmi� 

olur (Ekiz, 2004). 

Ara�t�rma 4 okulda gerçekle�tirilmi�tir, Edirne ilinin Ke�an ilçesine ba�l� dört lisede, 

Yusuf Çapraz Anadolu Lisesi, Ke�an Anadolu Lisesi, Ke�an Lisesi ve Feride Mehmet Çuhac� 

Lisesi. 

Bu liselerde idare ile görü�ülerek uygun s�n�flarda ara�t�rma yap�lmak istenmi�, 

ara�t�rman�n yap�laca�� s�n�flarda ön bilgilendirme yap�lm�� ve s�n�flarda gönüllü olan 

ö�rencilere önceden haz�rlanm�� olan hikâye tamamlama çal��mas� uygulanm��t�r. Çal��man�n 

okulda iki ders saati içerisinde yap�lmas� uygun görülmü� ve uygulama iki ders saati içinde 

yapt�r�lm��t�r. Çal��man�n yap�laca�� ortam normal s�n�f ortam�d�r. Ö�rencilerin not 

kayg�s�ndan uzak rahat bir ortamda yazmalar� amaçlanm��t�r. S�n�f ortam�nda yap�lan 

çal��mada ö�rencilerin az da olsa birbirlerinden etkilendikleri gözlemlenmi�tir. Kompozisyon 

yazmada zorlanan ö�rencilerin baz�lar� gönüllü olarak yazmak isteseler de yazma a�amas�nda 

çal��may� yar�m b�rakmak istedikleri görülen ö�renciler te�vik edilerek yazmaya devam 

etmeleri sa�lanm��t�r. Ö�rencilerin birço�unun yazma konusunda çok s�k�nt�l� olduklar� 

gözlemlenmi�tir. 

Bu ara�t�rmada 9.s�n�f ö�rencilerin yaz�l� anlat�mlar�ndaki önyarg�lar� belirlenmeye 

çal���ld� ancak; bu konu farkl� milletlere kar�� olan önyarg�lar ile s�n�rland�. Uygulama 
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a�amas�nda ö�rencilerin birço�unun farkl� milletler ve ülkeler konusunda bilgilerinin çok 

yetersiz oldu�u ortaya ç�km��, ö�rencilerin baz�lar�n�n bundan dolay� arkada�lar�ndan yard�m 

almaya çal��t��� saptanm��t�r. 

Ara�t�rman�n alt problemlerine cevap bulmak amac�yla ara�t�rmac� taraf�ndan 

haz�rlanan ki�isel bilgi formu da kat�l�mc�lara yazd�r�lan hikâye tamamlama çal��mas� ile 

birlikte verilmi� ve kat�l�mc�lardan di�er çal��ma ile birlikte doldurmalar� istenmi�tir. Bu 

formlar di�er çal��malar ile birlikte toplanm��, kat�l�mc�lar bu ki�isel bilgi formlar�na göre 

kodlanm��t�r.   

Verilerin analizi. Nitel verilerin analizinde Strauss ve Corbin (1990), betimsel analiz 

ve içerik analizi olmak üzerek iki yakla��mdan söz eder. Betimsel analiz, içerik analizine göre 

daha yüzeyseldir ve daha çok ara�t�rman�n kavramsal yap�s�n�n önceden aç�k biçimde 

belirlendi�i ara�t�rmalarda kullan�l�r. !çerik analizi, toplanan verilerin derinlemesine analiz 

edilmesini gerektirir ve önceden belirgin olmayan temalar�n ve boyutlar�n ortaya 

ç�kar�lmas�na olanak tan�r. Bu çal��mada, nitel verilerin analizinde, içerik analizi yöntemi 

kullan�lm��t�r. !çerik analizinde temel amaç, toplanan verileri aç�klayabilecek kavramlara ve 

ili�kilere ula�makt�r. !çerik analizi yoluyla verileri tan�mlamaya, verilerin içinde sakl� 

olabilecek gerçekleri ortaya ç�karmaya çal���r�z (Y�ld�r�m ve "im�ek, 2011). 

Nitel de�erlendirmede 9. s�n�f ö�rencilerinin yaz�l� anlat�mlar�nda farkl� milletler 

hakk�nda sahip olduklar� önyarg�lar ortaya konmu�tur. Uygulama sonucunda elde edilen 

verilere göre kendilerine yak�n gördükleri milletleri belirlemek amac�yla oda arkada�� olarak 

seçilen milletler belirlenmi� ve daha sonra bu milletler hakk�nda olumlu ve olumsuz görü�leri 

incelenerek kullan�lan s�fatlar listelenmi�. Bunlar ö�rencilerin yazd�klar� hikâye tamamlama 

çal��malar� üzerinden örneklendirilmi�tir. Ö�rencilerin yaz�l� ifadelerine müdahale edilmemi�, 

dü�ünceler, ö�renciler taraf�ndan nas�l yaz�ld�ysa o �ekilde aktar�lm��t�r. Haklar�nda en çok 

olumlu ve olumsuz görü� belirtilen milletler k�z � erkek, köy- kent olarak grupland�r�lm��t�r. 
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Ö�rencilerin yaz�l� anlat�mlar�nda farkl� milletlere ili�kin görü�leri, olumlu olumsuz 

önyarg�lar�, en çok tercih edilen milletlerin frekans (f) ve yüzde (%) de�erleri kullan�larak 

ortaya konulmu�tur ve sonuçlar yorumlanm��t�r. 

Nitel ara�t�rma verileri dört a�amada analiz edilir: (1) verilerin kodlanmas�, (2) 

temalar�n bulunmas�, (3) kodlar�n ve temalar�n düzenlenmesi, (4) bulgular�n tan�mlanmas� ve 

yorumlanmas�( Y�ld�r�m ve !im�ek, 2011). 

�çerik analizi yöntemine göre yap�lan i�lemler a�a��da s�ralanm��t�r. 

1. Hikâye tamamlama çal��mas� ile elde edilen metinler, birkaç kez sat�r sat�r 

okunmu�tur. 

2. Elde edilen veriler incelenmi�, anlaml� bölümlere ayr�lm�� ve her bölümün 

kavramsal olarak ne anlam ifade etti�i bulunmaya çal���lm��t�r. Kendi içinde anlaml� bir bütün 

olu�turan bölümler kodlanm��t�r. 

3. Ard�ndan kodlar bir araya getirilerek ortak yönleri bulunmu�, böylece ara�t�rma 

bulgular�n�n ana hatlar�n� olu�turacak temalar (kategoriler) ortaya ç�kar�lm��t�r. 

4. Belirlenen temalar alt�ndaki kodlar k�z-erkek, köy-kent olarak ayr�lm��, tema 

ve kodlar birbirleriyle ili�kili biçimde aç�klanarak yorumlanm�� ve ara�t�rman�n amac� 

do�rultusunda sonuçlar ortaya konmu�tur. 

5. Toplanan verilerin tan�m�yla tutarl� olacak biçimde; toplanan verilere anlam 

kazand�racak ve bulgular aras�ndaki ili�kileri aç�klayacak, neden-sonuç ili�kileri kuracak, 

bulgulardan birtak�m sonuçlar ç�karacak ve elde edilen sonuçlar�n önemini aç�klayacak 

�ekilde bulgular yorumlanm��t�r. 

6.   Uygulamalar tamamland�ktan sonra elde edilen veriler kodlara ve temalara 

göre betimlenmi� bilgisayarda excel programlar� kullan�larak analizler yap�lm��t�r. 

Ara�t�rmac� taraf�ndan yap�lan yorumlar� desteklemek amac�yla kat�l�mc�lar taraf�ndan 

yaz�lan metinlerden örnek al�nt�lara yer verilmi�tir. Kullan�lan yaz�l� anlat�m çal��mas�na göre 



82 
 

 

kendilerine yak�n gördükleri milletleri belirlemek amac�yla oda arkada�� olarak seçilen 

milletler belirlenmi� ve daha sonra bu milletler hakk�nda olumlu ve olumsuz görü�leri 

incelenerek bu milletler hakk�nda kullan�lan s�fatlar listelenmi�tir. Haklar�nda en çok olumlu 

ve olumsuz görü� belirtilen milletler k�z � erkek, köy- kent olarak grupland�r�lm��. 

Geçerlilik ve Güvenilirlik. Yaz�l� anlat�m konusu belirlenmeden önce farkl� 5 konu 

belirlenmi� pilot çal��ma yap�lm��t�r. Bu çal��ma sonucunda ö�rencilerin bir konu verildi�inde 

kompozisyon yazmakta zorland�klar� ve çal��man�n amac�na uygun olarak dü�üncelerini 

ortaya koymad�klar� gözlemlenmi�tir. Bunun sonucunda ö�rencilere yar� yap�land�r�lm�� bir 

hikâye tamamlama çal��mas� uygulan�rsa dü�üncelerini daha rahat ortaya koyabilecekleri 

dü�ünülmü�tür. 

Yaz�l� anlat�m konusunun belirlenmesinde Türkçe ve edebiyat ö�retmenleri ile ölçme 

ve de�erlendirme alan�ndaki uzmanlar�n görü�lerine ba�vurularak konular�n ö�rencilerin 

bili�sel özelliklerine uygunlu�u kontrol edilmi�tir. Uzman görü�leri do�rultusunda 

ö�rencilerin ya�lar�na ve geli�im düzeylerine uygun bir konu ö�rencilere sunulmu�tur. 

Böylelikle ö�rencilerin dü�üncelerini tam olarak yans�tmalar� amaçlanm��t�r. Belirlenen bu 

konu ile ilgili pilot çal��ma yap�larak eksikler görülmü� ve düzeltmeler yap�ld�ktan sonra 

9.s�n�f ö�rencilerine uygulanm��t�r. Geçerlilik ve güvenilirli�i artt�rmak amac�yla çok say�da 

ö�renciye ula��lmaya çal���lm��, 4 farkl� okuldan 300 ö�renci ile çal��ma yap�lm��t�r. 

Uygulaman�n yap�laca�� s�n�flar�n mevcudu, fiziksel özellikleri ve ö�rencilere ili�kin 

bilgiler toplanm��, s�n�f�n grup ba�ar�s� ve özelliklerine ili�kin bilgiler okul yönetimi ve di�er 

ö�retmenlerle görü�ülerek, belirlenmi�tir. 

Ara�t�rmaya kat�lacak gruplar�n belirlenmesinde gönüllülük esas al�nm��t�r. 

Ö�retmenlere, ö�rencilere, okul yönetimine ve velilere ara�t�rma hakk�nda gereken ölçüde ön 

bilgi verilmi� ancak ö�rencilere bu ara�t�rman�n önyarg�lar� belirlemek amac�yla yap�ld��� 

söylenmemi�tir. 
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Bölüm IV 

 Bulgular ve yorum 

Çal��man�n bu bölümünde 9.s�n�f ö�rencilerin yaz�l� anlat�mlar�nda çe�itli Milletlere 

ili�kin olumlu ve olumsuz önyarg�lar� de�erlendirilmi�tir. Bununla ile ilgili veri toplamak 

amac�yla Edirne ilinin Ke�an ilçesine ba�l� dört liseden 300 ö�renciye önceden haz�rlam�� 

oldu�umuz yar� yap�land�r�lm�� hikâye tamamlama çal��mas� uygulanm��t�r. Bu çal��maya 

okullarda idarelerin belirlemi� oldu�u s�n�flarda gönüllülük esas�na ba�l� olarak çal��ma 

yap�lm��t�r. Çal��ma öncesinde yap�lacak olan bu çal��man�n nota etki etmeyece�i bunun bir 

tez çal��mas�nda kullan�laca�� ifade edilmi� ancak yaz�l� anlat�mlar�nda bilinçli olarak 

önyarg�lar� ortaya koymalar� istenmedi�i için bu çal��man�n amac�n�n önyarg�lar� belirlemek 

amac�yla oldu�u söylenmemi�tir. 300 ö�renciye uygulanm�� olan çal��may�, s�n�f 

ö�retmenleri iki ders saati içerisinde uygulam��t�r. Bu çal��man�n ikinci bölümünde ise 

ö�rencilerin ki�isel bilgilerini almak amac�yla k�sa bir ö�renci tan�ma anketi uygulanm��, 

cinsiyetlerine köy ve kent merkezlerinde ya�ama durumlar�na göre ö�renciler 

grupland�r�lm��t�r. Ö�retmenlerin uygulam�� oldu�u çal��malar toplanm�� ve bu çal��malar 

incelenerek tema ve kodlamalar ç�kart�lm��. Olumlu ve olumsuz önyarg�lar ana temalar� 

alt�nda yaz�l� anlat�mlarda geçen ülke ve millet isimlerine göre de kodlamalar yap�lm��. Tema 

ve kodlamalar belirlenip düzenlendikten sonra elde edilen bulgular ö�renci cevaplar�nda 

de�i�iklik yapmadan örneklendirilmi�tir. Hikâye kahraman�n�n oda arkada�� olarak seçildi�i 

ülkelerin cinsiyete göre da��l�m� tablo 4�te gösterilmi�tir. 
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Tablo 4:  

K�z ve Erkeklere göre Oda Arkada�� Olarak Seçilen Ülkelerin Frekans ve Yüzdeleri 

Ülke/Millet K z Erkek Toplam 

 f % f % f % 

Almanya/Alman 57 38.25 59 39.07 116 38.6

6 

!ngiltere/!ngiliz 55 36.91 43 28.47 98 32 

Fransa/Frans z 47 31.54 36 23.84 93 31 

Rusya/Rus 38 25.50 51 33.77 89 29.6

6 

Amerika/Amerikal  40 26.82 35 23.17 75 25 

!talya/!talyan 20 13.42 23 15.23 43 14 

Afrika/Afrikal  16 10.73 23 15.23 39 12.6

6 

Japonya/Japon 22 14.76 15 9.93 37 13 

Çin/Çin 14 9.39 20 13.24 34 11.3

3 

!spanya/!spanyol 12 8.05 20 13.24 32 10.6

6 

Brezilya 10 6.71 14 9.27 24 8 

Hollanda 9 6.04 5 3.31 14 5.33 

Yunanistan/Yunan 6 4.02 13 8.60 19 6.66 

Kanada 11 7.38 6 3.97 17 5.66 

Azerbaycan 6 4.02 12 7.94 18 5.66 

Avusturalya 5 3.35 1 0.66 6 2 

!sveç 8 5.36 2 1.32 10 3.33 

Bulgaristan 6 4.02 2 1.32 8 2.66 

Hindistan/Hint 7 4.69 3 1.98 10 3.33 

Makedonya 4 2.68 2 1.32 6 2 

S.Arabistan/Arap 2 1.34 3 1.98 5 1.66 

!skoçya/!skoç 5 3.35 1 0.66 6 2 

G.Kore 4 2.68 3 1.98 7 2.33 

Belçika 5 3.35 2 1.32 7 2.33 

Romanya 2 1.34 3 1.98 5 1.66 

Polonya 3 2.01 2 1.32 5 1.66 

Senegal - - 3 1.98 3 1 

Somali 1 0.67 3 1.98 4 1.33 

Meksika 2 1.34 2 1.32 4 1.33 

!ran 1 0.67 2 1.32 3 1 

Gürcistan 2 1.34 1 0.66 3 1 

!rlanda 1 0.67 1 0.66 2 0.66 

M s r 3 2.01 2 1.32 5 1.66 

K br s - - 2 1.32 2 0.66 

Ukrayna 1 0.67 1 0.66 2 0.66 

Finlandiya 2 1.34 2 1.32 4 1.33 

Moldava 1 0.67 - - - 0.33 

Uganda - - 2 1.32 2 0.66 

H rvatistan 1 0.67 - - 1 0.33 

Kamerun - - 1 0.66 1 0.33 

Cezayir - - 1 0.66 1 0.33 

Irak - - 2 1.32 2 0.66 

!srail 1 0.67 1 0.66 2 0.66 

Uruguay - - 1 0.66 1 0.33 

Kazakistan 2 1.34 1 0.66 3 1 

Jamaika 2 1.34 2 1.32 4 1.33 
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Tablo 4�te görüldü�ü gibi 9.s�n�f ö�rencileri yaz�l� anlat�mlar�nda 46 farkl� ülke yer 

alm�� ve ö�renciler bunlardan daha çok Bat� ülkelerini oda arkada�� olarak seçmi�lerdir. Bu 

ülkelerden Almanya, Amerika; Fransa, "ngiltere ve Rusya ilk be� s�ray� almaktad�r. Bu be� 

ülke di�er ülkelere göre çok belirgin bir �ekilde ön plana ç�km��t�r. Bunlar içerisinden ise 

Almanya di�er ülkelere göre belirgin bir farkla ön s�radad�r. Üç yüz ö�rencinin yüz on ikisi 

Alman bir ö�renciyi oda arkada�� olarak seçmi�tir. 151 erkek ö�renciden 59, 149 k�z 

ö�renciden ise 57 ki�i Almanlar� oda arkada�� olarak seçmi�. K�z ve erkeler aras�nda oda 

arkada�� olarak seçilen milletler aras�nda anlaml� bir fark olmad��� görülmü�tür. Hikâye 

kahraman�n�n oda arkada�� olarak seçti�i ülkelerin ya�an�lan yere göre da��l�m� tablo 5�te 

gösterilmi�tir 

Tablo 5  

Köy ve Kent merkezinde Ya�ama durumuna Göre Oda Arkada�� Olarak Seçilen Ülkelerin 

Frekans ve Yüzdeleri. 

Ülke /milet Köy Kent Toplam 

 f % f % f % 

Almanya/Alman 33 30.84 83 43.00 116 38.66 

"ngiltere/"ngiliz 33 30.84 65 33.67 98 32 

Fransa/Frans�z 27 25.23 66 34.19 93 31 

Rusya/Rus 47 43.92 42 21.76 89 29.66 

Amerika 21 19.62 54 27.97 75 25 

"talya/"talyan 13 12.14 29 15.02 42 14 

Afrika/Afrikal� 15 14.01 23 11.91 38 12.66 

Japonya/Japon 13 12.14 24 12.43 37 13 

Çin/Çin 13 12.14 21 10.88 34 11.33 

"spanya/"spanyol 9 8.41 23 11.91 32 10.66 

Brezilya 7 6.54 17 8.80 24 8 

Hollanda 4 3.73 12 6.21 16 5.33 

Yunanistan/Yunan 8 7.47 12 6.21 20 6.66 

Kanada 3 2.80 14 7.25 17 5.66 

Azerbaycan 5 4.67 12 6.21 17 5.66 

Avusturalya 4 3.73 2 1.03 6 2 

"sveç 2 1.86 8 4.14 10 3.33 

Bulgaristan 3 2.80 5 2.59 8 2.66 

Hindistan/Hint 4 3.73 6 3.10 10 3.33 

Makedonya 2 1.86 4 2.07 6 2 

S.Arabistan/Arap 3 2.80 2 1.03 5 1.66 

"skoçya/"skoç 3 2.80 3 1.55 6 2 

G.Kore 3 2.80 4 2.07 7 2.33 

Belçika 1 0.93 6 3.10 7 2.33 

Romanya 2 1.86 3 1.55 5 1.66 

Polonya 2 1.86 3 1.55 5 1.66 

Senegal - - 3 1.55 3 1 

Somali 1 0.93 3 1.55 4 1.33 

Meksika 1 0.93 3 1.55 3 1.33 
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�ran 2 1.86 1 0.51 3 1 

Gürcistan - - 3 1.55 3 1 

�rlanda - - 2 1.03 2 0.66 

M s r 2 1.86 3 1.55 5 1.66 

K br s - - 2 1.03 2 0.66 

Ukrayna 1 0.93 1 0.51 2 0.66 

Finlandiya 1 0.93 3 1.55 4 1.33 

Moldava - - - - 1 0.33 

Uganda 1 0.93 1 0.51 2 0.66 

H rvatistan - - 1 0.51 1 0.33 

Kamerun 1 0.93 - - 1 0.33 

Cezayir - - 1 0.51 1 0.33 

Irak 1 0.93 1 - 2 0.66 

�srail 2 1.86 - - 2 0.66 

Uruguay 1 0.93 - - 1 0.33 

Kazakistan - - 3 - 3 1 

Jamaika 2 1.86 2 - 4 1.33 

 

Köy! ve! kent! merkezinde! ya"ayan! ö#rencilere! göre! bakt # m zda! ise,! köyde! ya"ayan!

107!ö#renciden!%!30.84�ü!Almanlar !oda!arkada" !olarak!seçerken!kent!merkezinde!ya"ayan!

193! ö#rencinin! de! %43�ü! Almanlar ! oda! arkada" ! olarak! seçmi"tir.! Ö#rencilerin! yaz l !

anlat mlar nda! olumlu! veya! olumsuz! olarak! hakk nda! en! çok! fikir! belirtilen! Ülke/Millet! de!

Almanya! olmu"tur.! Kent! merkezinde! ya"ayan! ö#renciler, köyde! ya"ayan! ö#rencilere! göre!

Almanlar !daha!fazla!oda!arkada" !olarak!seçmi"lerdir. Köyde!ya"ayan!ö#rencilerin!%43.92�si!

kent merkezinde!ya"ayan!ö#rencilerin!ise!%21.76�s !Ruslar !oda!arkada" !olarak!seçmi"tir.!Bu!

sonuç! di#er! ülkelere! k yasla! çok! farkl d r.! Di#er! ülkeler! için! köyde! veya! kent! merkezinde!

ya" yor! olman n! tercihlerde! anlaml ! bir! fark! olu"turmad # ! görülürken! Ruslar! ile! ilgili! bu!

sonuç! dikkat! çekmektedir.! Köy! ve! kent! merkezinde! ya"ayan! ö#rencilerin! tercihlerine!

bak ld # nda! da! Bat ! ülkelerine! kar" ! olumlu! önyarg n n! de#i"medi#i! görülmektedir. 

Ö#rencilerin!farkl !milletlere!kar" !olumlu!önyarg lar !cinsiyet!de#i"kenine!göre!incelenmi"tir.!

Tablo! 6�da! cinsiyet! faktörüne! ba#l ! olarak! hangi! millete! kar" ! ne! kadar! olumlu! önyarg da!

bulunuldu#u!gösterilmi"tir. 
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Tablo 6 

Farkl� millet/ülkelere yönelik olumlu önyarg�lar�n frekans ve yüzdeler. 

Ülke/Millet KIZ ERKEK TOPLAM 

 f % f % f % 

Almanya 37 24.83 33 21.85 70 23.33 

Amerika 19 12.75 16 10.59 35 11.66 

 ngiltere 18 12.08 17 11.25 35 11.66 

Rusya 18 12.08 15 9.93 33 11 

Fransa 13 8.72 16 10.59 29 9.66 

Japonya 14 9.39 10 6.62 24 8 

Afrika 8 5.36 10 6.62 18 6 

Çin 10 6.71 7 4.63 17 5.66 

 talya 8 5.36 7 4.63 15 5 

 spanya 8 5.36 5 3.31 13 4.33 

Azerbaycan 6 4.02 7 4.63 13 4.33 

Yunanistan 7 4.49 4 2.64 11 3.66 

Hindistan 2 1.34 4 2.64 6 2 

 sviçre 2 1.34 3 1.98 5 1.66 

Bulgartistan 2 1.34 2 1.32 4 1.33 

Kenya 1 0.67 3 1.98 4 1.66 

Jamaika 0 - 3 1.98 3 1 

Arabistan 1 0.67 2 1.32 3 1 

Makedonya 2 1.34 1 0.66 3 1 

Belçika 1 0.67 1 0.66 2 0.66 

Kore 2 1.34 1 0.66 3 1 

M!s!r 0 - 2 1.32 2 0.66 

 

Oda" arkada#!" olarak" seçilen" ülke/milletlerin" hakk!nda" ayn!" do$rultuda" daha" fazla"

olumlu"önyarg!larda bulunuldu$u"görülmü#tür. Frekans"de$eri"ikiden"az"olan"ülkeler"tabloya"

dâhil edilmemi#tir."Hakk!nda"en"fazla"olumlu"önyarg!da"bulunulan"ilk"5"ülke/millet"Almanya, 

Amerika," ngiltere,"Fransa"ve"Rusya"olmu#tur."Ö$rencilerde"Almanya�ya"kar#!"di$er"ülkelere"

göre"daha"belirgin"bir"#ekilde"olumlu"önyarg!n!n"oldu$u"görülmektedir."En"fazla"oda"arkada#!"

olarak"seçilen"millet"de,"hakk!nda"en"çok"olumlu"görü#"bildirilen"millet"de Almanlar olarak 

belirlenmi#tir. Almanlar"ile"olan"tarihi"geçmi#imiz,"en"fazla"göç"verdi$imiz"ülke"olmas!"ve"bu"

ülkede"ya#ayan"birçok"Türk"vatanda#!n!n"bulunmas!"da"bu"sonucun"ç!kmas!nda"etkili"olmu#"

olabilir. Olumlu" önyarg!larda" Modern" Bat!" ülkeleri lehine anlaml!" bir" fark oldu$u"

görülmektedir. 

Ülkemizde" Tanzimat�tan bu yana" devam" eden" bat!l!la#ma" çal!#malar!," her" alanda"

Bat!�y!" örnek" almam!z, Bat!" lehine" olumlu" bir" önyarg!n!n" olu#mas!n!" sa$lam!#" olabilece$i"

dü#ünülebilir."Kitle"ileti#im"araçlar!nda"bu"ülkelerin"fazlaca"yer"almas!, bu"ülkeler"ile"temas!n"
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di�er ülkelere göre daha fazla olmas� da bu milletler hakk��nda olumlu görü�lerin ortaya 

ç�kmas�nda etkili olmu�tur. Tablo 7�de ö�rencilerin yazm�� olduklar� kompozisyonlarda,  

farkl� milletler hakk�nda kullanm�� olduklar� olumsuz önyarg�lar  cinsiyet de�i�kenine göre 

incelenmi�tir. 

Tablo 7 

Olumsuz Önyarg� 

 

Tablo 7�yi inceledi�imizde hakk�nda en fazla olumsuz önyarg� ifadeleri kullan�lan 

ülkelerin/milletlerin olumlu önyarg�da bulunulan ülkelerde oldu�u gibi bat� ülkeleri oldu�u 

görülmektedir. "lk be� ülke; Almanya, Amerika, Rusya, Fransa ve "ngiltere�dir. Almanya 

hakk�nda en fazla olumlu görü� bildirilen ülke, en fazla olumsuz önyarg�da bulunulan ülke ve 

Ülke/millet K�z Erkek Toplam   (f) 

 f % f % f % 

Almanya 31 20.80 29 19.20 60 21.6 

Amerika 28 18.79 25 16.55 53 17.6 

Rusya 32 21.47 23 15.23 53 17.6 

Fransa 26 17.44 17 11.25 43 14.33 

"ngiltere 16 10.73 24 15.89 40 13.33 

Afrika 15 10.06 16 10.59 31 10.33 

Çin 15 10.06 17 11.25 32 10.6 

Japon 18 12.08 14 9.27 32 10.6 

"talya 13 8.72 18 11.92 31 10.3 

"spanya 7 4.69 9 5.96 16 10.59 

Kanada 9 6.04 4 2.64 13 4.3 

Brezilya 4 2.68 9 5.96 13 4.3 

Yunanistan 8 5.36 4 2.64 12 4 

Hollanda 7 4.69 5 3.31 12 4 

Hindistan 4 2.68 6 3.97 10 3.3 

Somali 3 2.01 6 3.97 9 3 

"sviçre 7 4.69 2 1.32 9 3 

"ran 5 3.35 3 1.98 8 2.6 

Danimarka 3 2.01 5 3.31 8 2.6 

Avusturalya 7 4.69 4 2.64 11 7.28 

"srail 3 2.01 4 2.64 7 2.3 

Arabistan 2 1.34 5 3.31 7 2.3 

"skoçya 2 1.34 5 3.31 7 2.3 

Suriye 2 1.32 4 2.68 6 2 

Azarbeycan 4 2.68 2 1.32 6 2 

Bulgaristan 3 2.01 3 1.98 6 2 

Polonya 2 1.34 3 1.98 5 1.6 

Ukrayna 1 0.67 4 2.64 5 1.6 

Makedonya 2 1.34 2 1.32 4 1.3 

Belçika 3 2.01 2 1.32 5 1.6 

Senegal - - 4 2.64 4 1.3 

Kore 1 0.67 2 1.32 3 1 

Kazakistan - - 3 1.98 3 1 

M�s�r 2 1.34 3 1.98 5 1.6 
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en çok oda arkada�� olarak seçilen ülke olmas� ile dikkati çekmektedir. K�z ve erkek 

ö�rencilerin görü�lerini ayr� ayr� ele ald���m�zda görü�ler aras�nda anlaml� fark olmad��� 

görülmektedir. Ruslar hakk�nda yap�lan de�erlendirmeler incelendi�inde ise az da olsa 

anlaml� bir fark�n oldu�u görülmektedir. Ruslar hakk�nda k�z ö�rencilerin erkek ö�rencilerden 

daha fazla olumsuz önyarg�da bulunmu� olmas� dikkat çekmektedir.  K�zlar�n % 21.47�si 

erkeklerin ise %15.27�si Ruslar hakk�nda olumsuz önyarg�da bulunmu�lar. Bu tabloya göre 

k�zlar�n Ruslara kar�� daha çok önyarg�l� oldu�u söylenebilir.  

Olumsuz önyarg�lar�n ya�an�lan yere göre de�i�ip de�i�medi�ini incelemek üzere köy 

ve kent merkezinde ya�ayan ö�rencilerin kulland�klar� olumsuz ifadelerin da��l�m� tablo 8�de 

gösterilmi�tir. 

Tablo 8 

Olumsuz Önyarg�-Köy-kent  

Tablo 8 incelendi�inde ya�an�lan yerin olumsuz önyarg�lar üzerinde bir etkisinin 

olmad��� görülmektedir. Ya�an�lan yer olumsuz önyarg�lar�n olu�mas�nda anlaml� bir fark 

meydana getirmemi�tir. Haklar�nda en fazla olumsuz önyarg�da bulunulan ülkeler; Almanya, 

Ülke/Millet Köy Kent Toplam   (F) 

 f % f % f % 

Almanya 14 13.08 46 23.83 60 21.6 

Amerika 20 18.69 33 17.09 53 17.6 

Rusya 17 15.88 32 16.58 53 17.6 

Fransa 17 15.88 26 13.47 43 14.33 

!ngiltere 17 15.88 23 11.91 40 13.33 

Afrika 13 12.14 18 9.32 31 10.33 

Çin 10 9.34 22 11.39 32 10.6 

Japon 13 12.14 19 9.84 32 10.6 

!talya 13 12.14 18 9.32 31 10.3 

!spanya 6 5.60 10 5.18 16 10.59 

Kanada 3 2.80 10 5.18 13 4.3 

Brezilya 6 5.60 7 3.62 13 4.3 

Yunanistan 4 3.73 8 4.14 12 4 

Hollanda 5 4.67 7 3.62 12 4 

Hindistan 6 5.60 4 2.07 10 3.3 

Somali 6 5.60 3 1.55 9 3 

!sviçre - 0 9 4.66 9 3 

!ran 2 1.86 6 3.10 8 2.6 

Danimarka 3 2.80 5 2.59 8 2.6 

Avusturalya 6 5.60 5 2.59 11 7.28 

!srail 3 2.80 4 2.07 7 2.3 

Arabistan 3 2.80 4 2.07 7 2.3 

!skoçya 3 2.80 4 2.07 7 2.3 

Suriye 5 4.67 1 0.51 6 2 

Azerbaycan 1 0.93 5 2.59 6 2 
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Amerika, Rusya, Fransa ve �ngiltere�dir. Köy ve kent merkezinde ya�ayan ö�renciler aras�nda 

anlaml� bir fark�n olmamas�, ara�t�rma yap�lan bölgede, köylerin kent merkezine yak�nl���, 

�ehrin bir mahallesi gibi olmas� ve ayn� zamanda kent merkezinde ya�ayan birçok ö�rencinin 

de ya�amlar�n�n bir bölümünü köylerde geçirmi� olmas� bu sonucun ç�kmas�nda etkilidir 

denilebilir. 

Ö�rencilerin, önyarg�lar�n� nas�l ifade etiklerini gösterebilmek amac�yla, yaz�l� 

anlat�mlarda kulland�klar� baz� cümleler hiç de�i�tirilmeden al�nm��t�r. Kullan�lan ifadelerin 

hangi ö�renciye ait oldu�unu gösterebilmek için, çal��man�n ba��nda her ö�renciye verilmi� 

olan kodlar cümlelerin sonunda belirtilmi�tir. 

9.s�n�f ö�rencilerinin yaz�l� anlat�mlar�nda Almanlar ile ilgili olumlu önyarg� 

içeren cümlelerinden baz� örnekler; 

�Alman arkada�� ile çok iyi anla�m��lard�, birbirlerine s�rlar veriyorlard�.� (KA-121) 

�En çok Almanyal� olan� sevmi�ti.�(ÇA-45) 

�Alman arkada�� ile daha yak�n ve samimiydiler.�(ÇA-37) 

�En çok Almanyal� arkada��n� sevmi�ti, daha sevecen daha s�cakkanl� geliyordu 

ona�(ÇA-24) 

�Almanyal� çok içten ve samimi birisiydi�(ÇA-81) 

�Almanyal� olan gerçek bir dost kadar yak�nd�.�(KL-73) 

�Almanyal�n�n k�yafetleri, görünü�ü, davran��lar�, yedi�i yemekler ayn� bizim 

gibiydi.�(ÇA-47) 

�Almanyal� ile iyice kayna�t�, en çok onu sevmi�ti.�(ÇA-21) 

�Almanyal� ile daha yak�n oldu daha s�cak davran�yordu.�(ÇA-24) 

�Almanyal� ile çok iyi anla�abiliyor, birbirlerine çok güveniyorlard�.�(ÇA-33) 

�Almanyal� k�z çok ho�görülüydü, ola�anüstü bir k�zd�, bir insan bu kadar m� iyi 

olurdu.�(KA-105) 
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�Oda arkada��n�n en çok Almanyal� olmas�na sevinmi�ti. Alman ve Frans�z 

arkada�lar� kibar ve e�lenceliydi.�(KA-59) 

�Alman her gece çikolata yemeden yatmazd�, en çok onu seviyordu.�(KA-48) 

�Alman çok samimi biriydi�(KA-52) 

�Almanyal� d��ar�dan çok so�uk görünüyordu ama asl�nda s�cak bir kalbi vard�, 

önyarg�l� oldu�unu dü�ündü bir an.� (KA-14) 

�Almanyal� ile yemekleri çok benzer, kültürlerinin ne kadar yak�n oldu�unu dü�ündü.� 

(KA-4) 

Ö rencilerin! baz"lar"ndan! al"nan! örnek! cümlelerde! görüldü ü! gibi! Almanlar, 

ö renciler!taraf"ndan!cana!yak"n,!samimi,!gerçek!dost,!güvenilir,!kibar,!e lenceli,!s"cak!kalpli,!

ho#görülü! insanlar! olarak! nitelendirilmi#! ve! Almanlar"n! kültür! olarak! bize! yak"n! olduklar"!

ifade!edilmi#tir. 

Almanlar!hakk"nda!olumlu!görü#!bildiren!birçok!ö renci!oldu u!gibi!hakk"nda!en!çok!

olumsuz!görü#!bildiren!milletler!de!Almanlar!olmu#tur. 

9.s�n�f ö�rencilerinin yaz�l� anlat�mlar�nda Almanlar ile ilgili olumsuz önyarg� 

içeren cümlelerinden baz� örnekler;  

�!ngiliz, Frans�z ve Almanyal� ile göz göze gelmek istemedi, onlar birbirleriyle kavga 

eden, geçinemeyen ki�ilerdi, onlar hakk�nda kötü dü�ünüyordu. (KA-8) 

�Alman arkada��n�n �rkç�l�k ve insan ayr�m� yapt���n� dü�ünüyordu.� (KA-12) 

�Almanyal� Senegalli k�z� a�a��l�yordu, k�yafetlerini ortal�kta b�rak�yordu, çok 

kirliydi. Kazakistanl� k�z�n telefonunu çalm��t�, onun h�rs�z oldu�unu biliyordu.� (KA-17) 

�Almanyal� dalga geçiyordu.� (KA-18) 

�Almanyal� ve !ngiltereli kavga etti. Onun hakk�nda kötü dü�ünüyor, o içten, 

misafirperver ve sayg�l� de�ildi, kurallara uymuyordu.� (KA-24) 

�Irkç�l�k yapan Almanyal� ile göz göze gelmek istemedi.� (KA-32) 
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�Almanyal� ve Gürcistanl� kavga etti.� (KA-26) 

�Okulun en yaramaz ve kötü ö�rencileri olduklar�n� dü�ündü, herkesin ba��na i� 

açabilirdi.� (KA-29) 

�So�uk davran�yordu.� (KA-36) 

�Almanyal� hiç arkada�lar�na ikram etmez, Arkada�lar�n�n e�yalar�n� çal�yor.� (KA-

48) 

�Almanyal� biraz cimriydi.� (KA-58) 

�Almanyal� kavga ç�kartt�.�(KA-93) 

�Cimri Almanyal�, kendilerini herkesten üstün gören, bencil ve insanlar� küçümseyen 

biri.�(KA-108) 

�Alman ö�renci, Afrikal�ya �rkç� söylemde bulundu�u için kavga etmi�lerdi.�(KA-

115) 

�Almanyal� kimseyi beklemeden yeme�e ba�lar, çok sayg�s�zd�.�(KA-123) 

�Biraz burnu yükseklerde bir k�zd�, çok kibirli ve itici bir k�zd�.�(KL-71) 

�Sayg�s�zca bir �ekilde yeme�ini yeme çabalar�ndayd� ve Beyza ona bakt�kça midesi 

bulan�yordu.�(KL-74) 

�Almanyal� ö�renci Beyza�n�n e�yalar�n� kar��t�r�p en de�erli olanlar�n� 

çalm��t�.�(KA-121) 

�Almanyal� kendini be�enmi�, burnu havalarda, artist bir k�zd� oda arkada�lar�na 

a�a��lay�c� bak��lar atar onlar� küçümserdi.�(KA-122) 

�H�rs�zl�k yapt���n� duymu�tu, haval� tarzlar�yla o sinsi bak��lar�yla itici ve so�uk 

geliyordu.�(ÇL-3) 

Ö rencilerin! hikâye! tamamlama! çal"#mas"nda! kulland"klar"! cümlelerden! ç"kart"lm"#!

olan! olumlu! ve! olumsuz! s"fatlar! Tablo! 9�da! gösterilmi#tir.! Bu! s"fatlar"! belirlemek! için!
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herhangi bir s�fat listesi kullan�lmam��t�r. Yaz�l� anlat�mlar�nda kullan�lan cümlelerden 

milletler hakk�nda kullan�lan s�fatlar ç�kar�lm��t�r. 

Tablo 9 

Almanlar için kullan�lan olumlu ve olumsuz s�fatlar 

Olumlu Frekans Olumsuz Frekans 

Yard�msever 7 Bencil/cimri 12 

S�cakkanl�/Sempatik 17 So!uk/Kibirli 18 

Ho�görülü 4 Sald�rgan/Kavgac� 22 

Sayg�l� 5 Sayg�s�z 5 

E!lenceli 7 -- - 

Kibar 3 Kaba 6 

�yi/güvenilir arkada� 19 H�rs�z 11 

  Irkç� 7 

    

9.s�n�f ö�renciler yaz�l� anlat�mlar�nda Almanya ile ilgili olumlu ve olumsuz birçok 

önyarg�da bulunmu�lar. Ö�rencilerin ifadelerinden al�nan örnek cümlelerde, Almanlar; h�rs�z, 

so�uk, itici, haval�, ba�kalar�n� a�a��layan, �rkç�l�k yapan, sayg�s�z, kendini be�enmi�, 

geçimsiz-sald�rgan, kavgac�, güvenilir, kibar, e�lenceli, sayg�l�, cana yak�n, sayg�l� kimseler 

olarak nitelendirilmi�. 

Almanlar, bu çal��mada haklar�nda en çok fikir beyan edilen ülke olmu�tur. Hem 

olumlu hem de olumsuz önyarg�larda belirgin bir �ekilde di�er ülkelerden ayr�lm�� 

durumdad�r.  

 Almanlar hakk�nda olumsuz bir s�fat olarak en çok göze çarpan husus 

sald�rgan/kavgac� olmalar�d�r, yine buna kar��l�k olumlu s�fat olarak da iyi/güvenilir arkada� 

olarak nitelendirilmi� olmalar� dikkat çekmektedir. 

Bu çal��mada hakk�nda en çok görü� belirtilen ülkelerden bir tanesi de Amerika�d�r. 

Ö�rencilerin yaz�l� anlat�mlar�nda Amerikal�lar ile ilgili kullanm�� olduklar� cümleler de hiç 

de�i�tirilmeden al�nt�lanm�� ve kime ait oldu�u verilen kodlar ile gösterilmi�tir. 

9.s�n�f ö�rencilerinin yaz�l� anlat�mlar�nda Amerikal�lar ile ilgili olumlu önyarg� 

içeren cümlelerinden baz� örnekler;  

�Amerikal� haftan�n 6 günü y�kan�yor.�(KA-13) 
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�En çok Amerikal� arkada��n� sevmi�ti, çok iyi anla�m��lard�.�(ÇA-57) 

�Amerika teknolojide çok ileride.�(KA-49) 

�Amerika hayal etti�inden daha güzel, bu ülkeye hayran�m.�(KA-59) 

�Amerikal� yeme�e büyük gelmeden ba�lam�yor, çok sayg�l� birisiydi.�(KL-30) 

�Kendini bildi�inden beri â��kt� Amerika�ya, k�z çok tatl�yd�. Amerikal� arkada�� ona 

daha cana yak�n geliyordu.�(KL-42) 

�Amerikal� ile çok iyi dostluk kurmu�lard�.�(ÇA-56) 

�Oda arkada��n�n Amerikal� olmas�na çok sevinmi�ti, ona çok al��m��t�, karde� gibi 

olmu�tu.�(KL-26) 

�En çok Amerikal�y� sevdi, onu hiç unutamayaca��n� ve ömrünün sonuna kadar 

arkada� kalacaklar�n� söylemi�ti.�(KA-41) 

�Amerikal�n�n en yak�n arkada�� olmak için her �eyi yapabilirdi, ona çok yak�n 

geliyordu, çok güler yüzlü, sevecen tav�rl� bir k�zd�.�(KL-72) 

�Amerikal� Sandra çok iyi kalpli biriydi, en iyi anla�t��� oydu.�(KL-6) 

�En çok Amerikal�y� sevmi�ti, s�cakkanl�, ho�görülü, anlay��l�, yard�mseverdi.� (KL 8) 

Amerika, ö!renciler taraf�ndan ya�an�lacak çok güzel bir yer olarak hayal edilmekte, 

Amerikal�lar ise s�cakkanl�, ho�görülü, anlay��l�, yard�msever,  iyi kalpli, iyi arkada�, sevecen, 

ki�iler olarak ifade edilmi�tir. 

Amerikal�lar ile ilgili olumsuz yarg�lar�n yer ald�!� cümleler de di!er birçok ülkeye 

göre fazlad�r. Bu ifadeler de hiç de!i�tirilmeden al�nm��t�r. 

9.s�n�f ö�rencilerinin yaz�l� anlat�mlar�nda Amerika ile ilgili olumsuz önyarg� 

içeren cümlelerinden baz� örnekler;  

�Amerikal� hakk�nda kötü �eyler dü�ünüyordu, bu ki�iler herkesi rahats�z 

ediyordu.�(KA-14) 
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�Amerikal� ve Japonyal� kavga etmi�ti, görü�mek istemedi, cana yak�n olmad�klar�n� 

dü�ündü.�(KA-23) 

�Amerikal� çok so�uk biri.�(KA-34) 

�"srail ve Amerikal�lar�n �er dü�ünceleri vard�, di#er insanlara kin duyuyorlard�.� 

(KA-38) 

�Amerikal� ile göz göze gelmek istemedi, onlar bizi i�gal eden diye dü�ündü.�(KA-39) 

�Amerikal� yemekleri be#enmiyor, tats�zl�k ç�kar�yor.�(KA-42) 

�uçuk kaç�k sap�k herifler diye dü�ündü.�(KA-43) 

�Amerikal� ile göz göze gelmek istemedi, onlar çok so#uk insanlard�.�(KA-46) 

�Amerikal� hiç iyi biri de#il, geceleri çok geç yat�yor, gürültü yap�p 

uyutmuyordu.�(KA-60)  

�Amerikal� h�rs�zl�k yapt�.�(KA-71) 

�Amerikal� kurnaz birine benziyordu, çok rahat davran�yor, kimseyi 

dü�ünmüyordu.�(KA-91) 

�Amerikal� kendini be#enmi� ve hiçbir zaman hiçbir �eyi umursamad�klar�n� 

dü�ündü.�(KA-93) 

�Amerikal� kavga ç�karm��t�.�(KA-119) 

�Amerikal� zenciydi, burun delikleri büyük oldu#u için ölümüne horluyordu, yeme#i 

elle yiyordu.�(KA-122) 

�En bencil ve ��mar�k birisi olarak dü�ündü.�(KA-125) 

�K�skanç, da#�n�k, Amerikal� ö#rencilere tak�ld� gözleri, hiç iyi dü�ünmüyordu.�(KA-

126) 

�Amerikal�, kursta di#er arkada�lar�na zararl� maddeler vermi�lerdi.�(KL-16) 

�Yemek yerken çok ��mar�yor, arkada�lar�yla dalga geçiyor, tembel, pis ve 

sayg�s�z.�(KL-39) 
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�Amerikal� ö�rencinin suçlu oldu�unu gördüler, kursun görevlisi onu kurstan onu 

ç�kard�, bilezi�i o çalm��t�.�(KL-55) 

�Amerikal� çok haval�yd�, onlar� hiç kaale alm�yordu.� (ÇA-66) 

�Hakk�nda iyi �eyler söylenmemi�ti, güvenmiyordu.�(ÇA-71) 

�!nsanlar�n zorla paralar�n� ald�klar�n� duymu�tu.�(ÇA-67) 

Ö rencilerin!Amerikal"lar!hakk"nda!kullanm"#!olduklar"!cümlelerden!ç"kart"lan!s"fatlar!

tablo!10�da!gösterilmi#tir. 

Tablo 10 

 Amerikal�lar için kullan�lan olumlu ve olumsuz s�fatlar. 

Olumlu Frekans Olumsuz Frekans 

$yi/Güvenilir!arkada# 15 Kavgac"/sald"rgan 17 

Sayg"l" 3 Sayg"s"z 7 

Cana!yak"n 5 Kibirli/So uk 12 

Ho#görülü 3 Bencil/#"mar"k 6 

Yard"msever 4 - - 

  H"rs"z 3 

  Kötü!al"#kanl"klara!sahip 8 

9.s"n"f! ö rencilerin! yaz"l"! anlat"mlar"nda! Amerikal"lar! ile! ilgili! olumlu! ve! olumsuz!

önyarg"lar! yukar"da! örnek! cümlelerde! verilmi#tir.! Ö rencilerin! kulland" "! cümlelerden!

ç"kart"lan!s"fatlar ve!frekanslar"!Tablo!10�da!gösterilmi#tir.!Tabloyu!inceledi imizde!olumsuz!

s"fatlar"n! ço unlukta! oldu unu! görüyoruz,! ö renciler, Amerikal"lar"n! iyi/güvenilir! arkada#!

olduklar"n",!onlarla arkada#!olmaktan!memnun!olduklar"n"!belirtmi#ler!ancak!çok!fazla!görü#!

belirtmemi#ler.! Ancak! olumsuz! önyarg"! cümleleri! kullananlar,! olumsuz! s"fatlar"! daha! fazla!

kullanm"#lard"r.! Amerikal"lar"n! kavgac"/sald"rgan! bir! imaja! sahip! olduklar"! görülmektedir,!

ayn"! zamanda! kötü! al"#kanl"klara! sahip! ki#iler! olduklar"! üzerinde! çokça! durulmu#,! #"mar"k,!

kibirli,!sayg"s"z!ve!so uk!insanlar!olarak!nitelendirilmi#lerdir.! 

Hakk"nda! en! çok! görü#! belirtilen! ülkelerden! bir! tanesi! de! $ngiltere�dir.! Ö rencilerin!

$ngilizler! hakk"nda! kulland"klar"! cümleler! de! hiç! de i#tirilmeden! al"nm"#! ve! $ngilizler!

hakk"nda!kullan"lan!s"fatlar!ç"kart"lmaya!çal"#"lm"#t"r. 
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9.s�n�f ö�rencilerinin yaz�l� anlat�mlar�nda �ngiltere ile ilgili olumlu önyarg� 

içeren cümlelerinden baz� örnekler;  

��ngiltereli çok �akac� biriydi, Onlar� her zaman güldürüyordu, çok da de�i�ik 

konu�uyorlard�, aksan� çok güzeldi.�(KL-56) 

��ngiltereli ö�renci ile çok iyi anla�m��lard�. Beyza �ngiltereli bu çocu�a kar�� farkl� 

bir ilgi duymaya ba�lam��t�.� (ÇA-5) 

�Di�erlerini de sevmi�ti Ama o daha bir s�cakt�, cana yak�nd�, en az�ndan 

anla�abiliyor, �aka bile yapabiliyordu.�(ÇA-15) 

��ngiltereli ile konu�up tan��mak için can at�yordu, �ngiltereliye di�erlerinden daha 

yak�nd�.�(ÇA-79) 

�En çok onunla anla�m��t�, her �eylerini birbirleriyle payla��yorlard�, gelenek ve 

göreneklerine bay�l�yordu.�(ÇA-72) 

��ngiltereli arkada�� ile mutlu bir zaman geçiriyorlard�.�(ÇA-68) 

��ngiltereli çok sessiz sakin ve sevimli birisiydi.�(KA-125) 

Ö renciler! "ngilizler! hakk#nda! sessiz! sakin,! $akac#,! sevimli,! cana! yak#n! gibi! ifadeler!

kullanm#$lard#r.! Olumlu! görü$! bildirenlerin! ço u,! sevdiklerini, anla$t#klar#n#! ifade! etmi$ler!

ancak!vas#flar#!hakk#nda!çok!bilgi!vermemi$lerdir. 

Ö rencilerin!yaz#l#! anlat#mlar#nda! "ngilizler! ile! ilgili!kulland# #!olumsuz!cümlelerden!

baz#!örnekler!de!hiç!de i$tirilmeden!al#narak!a$a #da!gösterilmi$tir. 

9.s�n�f ö�rencilerinin yaz�l� anlat�mlar�nda �ngiltere ile ilgili olumsuz önyarg� 

içeren cümlelerinden baz� örnekler; 

��ngiliz ile göz göze gelmek istemedi, birbiriyle kavga eden, geçinemeyen ki�ilerdi, 

hakk�nda kötü dü�ünüyordu.�(KA-8) 

��ngiltereli onunla dalga geçiyordu.�(KA-18) 
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�Okulun en yaramaz ve kötü ö�rencileri olduklar�n� dü�ündü, herkesin ba��na i� 

açabilirlerdi.�(KA-29) 

�!ngiltereli ne tuhaf bir insan.�(KA-40) 

�!ngiltereli h�rs�zl�k yap�p suçu Amerikal�ya att�, her insana güvenmemesi gerekti�ini 

anlad�.�(KA-44) 

�!ngiltereli hep tart���yordu.�(KA-51) 

�Kendilerini çok be�enmi�, kaprisli ve hiçbir zaman iyi dostluk kuramayaca�� 

birisiydi.�(KA-20) 

�Odas�na !ngilterelinin gelmesine hiç memnun olmam��t�, bu k�z çok pisti, tuvalete 

girdi�inde ellerini bile y�kam�yordu, her �eyden kavga ç�kar�yordu, pislik hayvan.�(KL-2) 

�Kendini be�enmi�.�(KL-12) 

�!ngiliz arkada��n�n çok bencil oldu�unu dü�ündü.�(KL-23) 

�!ngiltereli Beyza�n�n yan�na gelip ona yalan yanl�� iftiralarda bulunmu�tu.�(KL-35) 

�!ngiltereli bir garipti, sürekli kitap okuyordu.�(KL-38) 

�!ngiliz olan ara s�ra ��mar�kl�k yap�yordu.�(KL-41) 

�!ngiltereliyi düzenbaz, h�rs�z, yalanc� ve arkadan i� çevirenler olarak dü�ündü.�(ÇA-

17) 

�!yi olmad�klar�n�, çok so�uk davrand�klar�n� ve kendilerini be�enmi� olduklar�n� 

dü�ündü.� (ÇA-47) 

Çal !maya"kat lan"ö#rencilerin"$ngilizler"hakk nda"kulland klar "cümlelerden"ç kart lan"

olumlu"ve"olumsuz"s fatlar"tablo"11�de"gösterilmi!tir. 
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Tablo 11 

 �ngilizler �çin Kullan�lan Olumlu Ve Olumsuz S�fatlar. 

Olumlu Frekans Olumsuz Frekans 

�yi/Güvenilir arkada� 15 Güvenilmez 8 

Cana yak�n 6 Kavgac�/Sald�rgan 9 

E"lenceli 4 So"uk/Kibirli/Haval� 10 

Kibar 5 - - 

Sevimli 3 - - 

  #!mar!k 4 

  Bencil 4 

  Pis 3 

  H!rs!z/düzenbaz 5 

9. S!n!f ö"rencilerin yaz!l! anlat!mlar!nda hakk!nda en fazla görü� bildirilen 

milletlerden biri olan �ngilizler hakk!nda ö"rencilerin olumlu ve olumsuz s!fatlar kulland!"! 

görülmektedir. 85 ö"renci taraf!ndan oda arkada�! olarak seçilen �ngilizler hakk!nda 35 

olumlu 42 olumsuz görü� bildirilmi�. �ngilizleri 15 ö"renci iyi güvenilir arkada� olarak 

tan!mlarken 8 ö"renci güvenilmez olarak tan!mlam!�.6 ö"renci cana yak!n olduklar!n! 

belirtirken 9 ö"renci kavgac! ve sald!rgan davran!�lar sergiledi"ini ifade etmi�. �ngilizleri 

kibar ve sevimli olarak görenlerin yan!nda so"uk, kibirli, �!mar!k, bencil pis ve düzenbaz 

insanlar olarak tan!mlayan ö"renciler de vard!r.  

Kom�u ülkeler grubunda yer alan Ruslar hakk!nda en çok görü� belirtilen milletlerden 

biri olarak göze çarpmaktad!r. Ruslar ile ilgili cümlelerde hiç de"i�tirilmeden al!narak 

örneklendirilmi�tir. Ruslar hakk!nda görü� belirten ö"rencilerin kodlar! cümle sonlar!nda 

gösterilmi�tir. 

9.s�n�f ö�rencilerinin yaz�l� anlat�mlar�nda Rusya/Ruslar ile ilgili olumlu 

önyarg�lar�n� içeren baz� örnek cümleler;  

�En çok Rusyal�y� sevmi!ti, çok sessiz sakin, ayr� bir sempatisi vard�, onunla 

sabahlara kadar konu!uyorlard�, karde! gibi olmu!lard�.� (KA-123) 

�Rus k�z çok tatl� ve güzel biriydi.� (KA-31) 

�En çok Rusyal�y� sevmi!ti, onu çok özleyecekti.� (ÇA-39) 

�Rusyal� ö#renci çok cana yak�nd�.� (ÇA-61) 



100 
 

 

�Çok tatl� bir insand�. Sevimli ve güzeldi.� ( ÇA-76) 

�Oda arkada!lar�n yere hiç çöp atmad�klar�n� fark etmi!ti.� (ÇA- 35) 

�En çok Rus arkada!�n� sevmi!ti, onunla di#erlerinden daha yak�n bir dostluk 

kurmu!lard�. (ÇA-14) 

9.s�n�f ö�rencilerinin yaz�l� anlat�mlar�nda Rusya/Ruslar ile ilgili olumsuz önyarg� 

içeren cümlelerinden baz� örnekler; 

�Yalanc�, küstah ve duygusuz olduklar�n� dü!ündü.�(KA-117) 

�Ruslar so#uk insanlard�.�(KA-124) 

Rusyal�, Amerikal�n�n e!yas�n� çalm�!t�.�(KA-124) 

�Rusyal� k�z Adriana�n�n tak�nt�lar� vard�, asla onun sözü kesilmeyecekti.�(KL-6) 

�Arkada!l�ktan, sevgiden ve sayg�dan hiç anlam�yorlard�.�(KL-9) 

�Rusyal� ö#rencinin, çirkin gereksiz davran�!lar� Beyza�y� üzüyor.�(KL-54) 

�Ö#rencilerle çete kurmu!, herkesten haraç al�yorlard�.�(KL-23) 

�Kavga ediyor sürekli tart�!�yordu.�(ÇA-31) 

�Rusya�y� sevmezdi tabi insanlar�n� da, haval� bulurdu onlar�, gerçekten de 

öylelerdi.(ÇA-37) 

�Onlarda her türlü al�!kanl�k olup amac� dil ö#renmek de#il sadece gezmek.�(KL-48) 

�Di#erlerinin dü!üncelerine ve farkl�l�klar�n� kabul etmeyen biri�(KA-10) 

�Ruslara hiç güven olmayaca#�n� dü!ündü.�(KA-11) 

�Rus inançlarla alay edip gülüyordu.�(KA-30) 

�Kaba davran�yorlar, insanlar� küçük görüyorlard�, kaba ve k�r�c�yd�lar.�(ÇA-33) 

�Rusyal�y� sevmemi!ti, d�! görünü!ünden nas�l biri oldu#unu tahmin ederdi, burnu 

havada, geçimsiz biri, bir o kadar da kötü biri.�(KA-42) 

�Sahte bir gülümsemesi vard�, biraz ürkütücüydü. Bir gang�stara benziyordu, onun bir 

pislik oldu#unu dü!ündü.�(KA-49) 
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�Rus ö�renci tam bir Türk dü�man�.�(KA-84) 

�Çok haval� ve kibirli hareketleri vard�.�(KL-72) 

Tablo 12 

Ruslar !çin Kullan�lan Olumlu ve Olumsuz S�fatlar 

Olumlu Frekans Olumsuz Frekans 

Sevimli/sempatik 14 So�uk 9 

Sessiz Sakin 4 Kavgac /Sald rgan 9 

Tatl  7 Kaba/K r c  8 

Güvenilir 5 Güvenilmez 5 

Cana!yak n 7 Kibirli/Haval  10 

- - H rs z 7 

- - Yalanc  4 

78!ö�renci!taraf ndan!oda!arkada" !olarak!seçilen!Ruslar!hakk nda,!78!ö�renci!olumsuz 

görü"! 33! ö�renci! ise! olumlu! ifade! kullanm ".! Tabloyu! inceledi�imizde! Ruslar, 10 ö�renci!

taraf ndan!sevimli,!7!ö�renci!taraf ndan!cana!yak n!olarak!nitelendirirken!9!ö�renci!taraf ndan!

so�uk! ve! yine 9! ö�renci! taraf ndan! da! kavgac /sald rgan! olarak! nitelendirilmi".! 5! ö�renci!

güvenilir!5!ö�renci!de güvenilmez!olarak!nitelendirilmi".!4!ö�renci sempatik olarak görürken!

8! ö�renci! de kaba/k r c ! olarak! görmektedir.! Ruslar, ö�renciler! taraf ndan! sessiz sakin, 

sempatik,!cana!yak n,!sevimli!ve!güzel!bulunmaktad rlar.!Yak n!dostluk!kurulabilecek!ki"iler!

olarak! görülmektedirler.! Ancak! birçok! ö�renci! sevdi�ini! belirtmesine! ra�men! bir! görü"!

bildirmemi".! Buna! kar" l k! çal "mam za kat lan! ö�rencilerin! ço�unlu�u! taraf ndan! Ruslar 

hakk nda!olumsuz!önyarg lar n! çoklukla! kullan ld � ! görülmektedir.!Ruslar;! so�uk,! kavgac ,!

kaba,!kibirli,!h rs z,!güvenilmez!ve!yalanc !olarak!nitelendirilmi".! 

Ö�rencilerin!yaz l !anlat mlar nda!hakk nda!en!çok!görü"!bildirilen!milletlerden birisi 

de!Frans zlar.! Frans zlar! ile! ilgili! ö�rencilerin! kulland klar ! ifadelerden! baz ! örnek! cümleler!

hiç!de�i"tirilmeden!al nm "t r. 

9.s�n�f ö�rencilerinin yaz�l� anlat�mlar�nda Fransa/Frans�zlar ile ilgili olumlu 

önyarg� içeren cümlelerinden baz� örnekler;  

�En çok Fransal�y� sevmi�ti, hep beraber geziyor ve yemek yiyorlard�.�(KL-1) 
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�Fransal� çok tatl� biriydi, sohbetleri çok iyiydi. E�lenmesini çok iyi biliyordu.�(KL-

76) 

�En çok onunla e�leniyordu.�(KA-19) 

�Fransal� bana çok yak�n davran�yordu.�(KL-67) 

�Fransal� ile karde! gibi olmu!lard�, s�rlar�n� ya!ad�klar� yeri payla!m�!lard�.�(ÇA-

20) 

�Fransal�y� kendisine çok yak�n görmü!, en çok onu sevmi!ti.�(KA-124) 

�Fransal�n�n onun için ayr� bir yeri vard�. Bütün kurs boyunca iyi 

anla!m�!lard�.�(KA-119) 

�Fransal�, çok al�ml� ve güzel bir k�zd�.�(ÇA-64) 

�Fransal� ö�renciyi kendisine daha yak�n hissediyordu.�(ÇA-5) 

�Frans�z en popüleriydi, esprileri kahkahaya bo�acak kadar iyiydi.�(KA-1) 

9.s�n�f ö�rencilerinin yaz�l� anlat�mlar�nda Fransa/Frans�zlar ile ilgili olumsuz 

önyarg� içeren cümlelerinden baz� örnekler; 

� Fransal�n�n çalma hastal��� vard�.�(KA-2) 

�Fransal� her !eyi sahipleniyordu, ondan nefret ediyordu, bunlara hiç güven 

olmayaca��n� dü!ündü.�(KA-11) 

�Onlar�n �rkç�l�k ve insan ayr�m� yapt���n� dü!ündü.�(KA-12) 

�Çok so�uk olduklar�n� dü!ünüyordu.�(KA-21) 

�Kendini büyük gören, kibirli biriydi.�(KA-33) 

�Çok haval�yd�, ba!kalar�n� küçümsüyordu.�(KL-18) 

�Devaml� üzerine çe!it çe!it parfüm s�karak ortaya güzel olmayan kokular 

ç�kart�yordu.�(KA-88) 

�Zibidi ve görgüsüz olduklar�n� dü!ündü.�(KA-82) 
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�Fransal� sizde türbanl�lar var canavar gibi diye dalga geçti ve kavga ettiler.�(KL-

22) 

�En çok sevdi�i k�yafetini o çalm��t�.�(ÇA-15) 

�Biraz so�uk birisiydi.�(ÇA-3) 

�Yemekte kavga ç�karm��t�, sürekli odaya geliyor rahats�z ediyordu.�(ÇA-14) 

�Kendinden ba�kas�n� dü�ünmeyen, etraf�ndakilere hiç iyi davranm�yordu.�(KL-62) 

�Her �eyden kavga ç�kar�yordu.�(KA-84) 

�Çok so�uk ve kabayd�.�(KA-1) 

�Onlar� k�skanan bir Fransal� arkada�� vard�.�(KL-61) 

�Onu dolab�n� kar��t�r�rken görmü�tü.�(KL-73) 

 

Tablo 13 

 Frans�zlar #çin Kullan�lan Olumlu ve Olumsuz S�fatlar 

Olumlu Frekans Olumsuz Frekans 

Esprili 4 - - 

E lenceli/E lenmeyi!Seven 8 - - 

Güzel/Al"ml" 4 - - 

Cana!yak"n 6 Haval"/Kibirli 6 

Sevimli 6 So uk 8 

- - Güvenilmez 5 

- - Kavgac"/Sald"rgan 10 

- - H"rs"z 13 

- - Irkç" 5 

- - K"skanç 4 

89! ö renci! taraf"ndan! oda! arkada#"! olarak! seçilen! Frans"zlar! hakk"nda! 29! ö renci!

olumlu! ifadeler! kullan"l"rken! 50! ö renci! de! olumsuz! ifadeler! kullan"lm"#.! Frans"zlar! 9.s"n"f!

ö rencilerinin!baz"lar"na!göre!e lenmesini!bilen,!e lendiren,!cana!yak"n,!sevecen, sohbeti iyi 

olan,!tatl",!güzel!ve!al"ml",!güvenilir!insanlar!olarak!nitelendirilmi#.!Ancak di er!milletler!de!

oldu u! gibi! ö renciler! fazla! görü#! belirtmemi#lerdir. 6! ö renci! taraf"ndan! cana! yak"n, 6 

ö renci! taraf"ndan! sevimli! olarak! tan"mlan"rken! 8! ö renci! taraf"ndan! so uk,! 6! ö renci!

taraf"ndan!haval"/kibirli!olarak!tan"mlanm"#.!Frans"zlar!5!ö renci!taraf"ndan!esprili,!6!ö renci!
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taraf�ndan e�lenceli olarak tan�mlanm��. Olumsuz görü� bildiren 50 ö�renciden 13�ü 

Frans�zlar� H�rs�z olarak nitelemi�. 10 ö�renci ise kavgac�/sald�rgan olarak belirtmi�. Yine 

Frans�zlar 5 ö�renci taraf�ndan �rkç�, 4 ö�renci taraf�ndan k�skanç olarak nitelendirilmi�. 

Haklar�nda en çok görü� belirtilen bu be� ülke d���nda da farkl� birçok ülke/millet ile 

ilgili de olumlu veya olumsuz yarg�larda bulunulmu�tur. Ö�rencilerin yaz�l� anlat�mlar�nda bu 

be� ülke d���nda yer alan di�er ülkeler ile ilgili kulland�klar� ifadelerden de baz�lar� örnek 

olarak buraya al�nm��t�r.  

9.s�n�f ö�rencilerin yaz�l� anlat�mlar�nda farkl� ülkeler/milletler hakk�ndaki 

olumlu görü�lerinden baz� örnekler: 

�Oda arkada��n�n Japonyal� olmas�na çok sevinmi�ti, Japonya�n�n kültürünü çok 

seviyordu, Japonyal� s�cakkanl� sevecen ve çok tatl�yd�.�(KA-98) 

�Japonyal� çok sempatik birine benziyordu, gözlerini çok sevmi�ti.�(KA-56) 

�Japonyal�y� kendine yak�n hissediyordu.�(KA-53) 

�Japon ö�renci geleneklerine Türklerden daha çok ba�l�yd�.�(KA-28) 

� Afrikal� ile anla�t��� gibi di�erleriyle samimi olamam��t�.� (KA-37) 

�Afrikal� çok güzel dans edip �ark� söylüyordu.�(KL-5) 

�Afrikal� arkada�� daha iyi ve s�cakkanl�yd�.�(KL-60) 

�Afrikal� insanlar� sevecen buluyordu.�(KA-11) 

�Afrikal� hepsinden zay�f ama bir o kadar da zekiydi.� 

�En çok Çinliyi sevmi�ti, Çinli tatl� konu�mas�yla, ne�esiyle, etraf�na olan sayg�s�yla 

Beyza�y� çok mutlu ediyordu.�(C-1) 

�Çinli hepsinden farkl�yd�, hem fiziksel hem de ki�ilik olarak. Gözlerinin çekik olmas� 

ayr�ca bir sempatiklik kazand�rm��t�. Herkesten daha iyi, daha sevecen ve daha 

s�cakkanl�yd�.� (KA-57) 

�Çinli arkada�� hiçbir zaman elinden bir kitap ay�rm�yor.� (KA-7) 
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��talya ve �spanyol ile çok iyi anla�m��lard�, �spanyol arkada��n giyini� tarz� çok 

dikkatini çekmi�ti.� (KL-78) 

��talyan arkada�� çok erken kalk�yor, her sabah spagetti ya da pizza yiyordu. (KA-6) 

�En çok �skoçyal�y� sevmi�ti, �skoç arkada�� ete#i ile yat�yor hiç ç�karm�yor.�(KA-28) 

��spanyal� her gün bo!a güre�i izliyordu.�(KA-29) 

�Yunanl� erkek çok yak���kl� ve karizmatikti.�(ÇA-64) 

�Jamaikal� insanlar s�cakkanl�yd� ve iyi atletler.� (KA-78) 

��spanyol ona çok benziyordu, hobileri, giyini� tarz� �� (KA-18) 

�Belçikal� ayn� benim gibi diye dü�ünüyordu,  ona daha yak�nd�, en çok onu sevmi�ti.� 

(KL-36) 

�Brezilyal� çok cana yak�n, Afrikal� s�cakkanl�, Hindistanl� ile de çok iyi anla�aca!�n� 

dü�ündü.� (KL-60) 

�Arabistanl� k�z çok sevecen bir �ekilde yakla��yordu.�(KL-46) 

�Romanyal�lar�n s�cakkanl� oldu!unu biliyordu ve ona �s�nm��t�.�(ÇA-19) 

�Bulgaristanl� ö!renci ile yemek kültürlerinin ne kadar benzer oldu!unu fark etti.� 

(KA-12) 

�Bulgaristanl�n�n cana yak�n oldu!unu dü�ünüyordu.� 

��ranl� sürekli ibadet ediyor çok sessiz�(KA-30) 

�Arabistanl� be� vakit namaz k�l�yor.�(KA-33) 

�Kendine en yak�n hissetti!i Jamaikal� dürüst ve payla�may� biliyor, Jamaika yoksul 

ama en mutlu insanlar�n ülkesi.�(KA-79) 

�Hindistanl� ile tan��t�, k�yafet olarak bize benziyor diye dü�ündü.�(KA-126) 

�Rusyal�ya ayr� bir sempatisi vard�. Onunla sabahlara kadar konu�uyorlard�. Karde� 

gibi olmu�lard�.� (KA-123) 

�Azerbaycanl� kendi ülkesine en yak�n kültürlü bir ülke.�(KA-83) 
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�Kenyal� çok samimiydi, geleneksel k�yafetleri ve danslar�n� çok sevimli 

buluyordu.�(KA-91) 

Çinli, Japon, Afrikal� gibi milletler sempatik cana yak�n, ilginç özelliklere sahip 

insanlar olarak nitelendirilmi�. Afrika k�tas� bir ülke gibi de"erlendirilmi� ve birçok Afrika 

ülkesi ayn� kategoride ele al�nm�� ancak ö"rencilerin bir k�sm� bu Afrika ülkelerini ayr�ca 

belirterek bunlarla ilgili yarg�da bulunmu�. Genelde ya�am tarzlar� üzerinde durulmu�, ilginç 

gelen al��kanl�klar� belirtilmi�tir. 

Çal��maya kat�lan ö"renciler, birçok ülke hakk�nda olumlu ifade kulland�"� gibi 

olumsuz önyarg�larda da bulunmu�lard�r. 

9.s�n�f ö�rencilerin yaz�l� anlat�mlar�nda farkl� ülkeler/milletler hakk�ndaki 

olumsuz görü�lerinden baz� örnekler: 

�Ukraynal� ile göz göze gelmek istemedi, onlar hakk�nda kötü !eyler duymu!tu, 

onlar�n devlete zarar vereceklerini dü!ündü.�(ÇA-31) 

�Ukraynal� odada herkesi çok rahats�z ediyordu.� (KL-69) 

�"rlandal�, Koreli ve Macaristanl� ö#rencilerden kurs boyunca nefret etmi!ti.� (KL-

49) 

�Kanadal� insanlar�n s�cakkanl� oldu#unu san�yordu, ama sand�#� gibi olmay�nca 

hayal k�r�kl�#�na u#rad�.�(ÇA-17) 

�Kanadal� so#uk biri oldu#u için konu!muyordu, Kanadal� ö#renci Beyza�n�n 

rahmetli annesinde kalan kolyesini çalm�!t�.�(ÇA-64) 

�Avusturalyal� da "ngiliz gibi !�mar�kt�.�(KL-41) 

�M�s�rl� ise çok gevezeydi.� (KL-52) 

�M�s�rl�y� tan�mak bile istemiyordu.� (ÇA-65) 

�"talyal� zorla para al�yordu�(KA-14) 

�"talyanlar so�uk ve payla!may� sevmeyen insanlar.�(KA-93) 
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��talyal� ö�rencinin kötü al��kanl�klar� vard�, çok fazla sigara ve alkol kullan�yordu, 

odaya hep sarho� geliyordu.�(KA-94) 

��talyal� sürekli kavga ediyor.�(KL-16) 

�Yunanl�n�n çok haval� oldu�unu dü�ündü.�(KA-4) 

�Yunanistanl� k�z çok k�skanç ve yalanc� bir k�zd�.�(KL-16) 

�Yunanistanl�n�n görgüsüz oldu�unu dü�ündü.�(KA-47) 

�Hollandal�lar uçuk, kaç�k sap�k herifler diye dü�ündü.�(KA-43) 

� Hollandal� arkada��n� çok sevmemi�ti, so�ukkanl� birisiydi.�(ÇA-80) 

�Hollandal� h�rs�z ç�kt�, e�yas�n� alm��t�.�(KA-102) 

�Çinli hakk�nda iyi �eyler duymam��t�, birçok bat�l inanc� vard�.� (KA-25) 

�Çinlinin yedi�i ve be�endi�i yemekler çok farkl�yd�.�(KA-124) 

�Çinlinin yeme�inin içinde solucan, makarna ve brokoli vard�.�(KA-9) 

�Çinlinin çi� bal�k ve böcek yemesi bize çok ilginç geliyordu.� (ÇA-31) 

�Somalili da��n�k, herkesin e�yalar�n� kar��t�r�yordu.�(KA-61) 

�Arap duadan ba�ka bir �ey bilmiyordu.� (KA-22) 

�Arap olan yeme�e tükürmü�tü.� (KL-24) 

�Arabistanl�n�n çok kötü al��kanl�klar� vard�, herkesi dövüp, itip kakarlard�.�(KL-24) 

��ranl�n�n �rkç�l�k ve insan ayr�m� yapt���n� dü�ünüyordu.�(ÇA-12) 

��ranl� çok kavgac� ve hasetmi�.� (KA-29) 

�Hindistanl�n�n garip hareketleri vard�. Kavgac�, ortama uyum sa�layamayan, 

oyunbozan olarak dü�ünüyordu.�(KA-6) 

�Afrikal� siyah tenli bir insan ilk defa gördü�ü için ku�kulanm�yor de�ildi. Küçükken 

duydu�u haberlerde siyah insanlar çok kötüdür, onlarla dostluk kurmay�n diyorlard�� (ÇA-2) 

�Afrikal�lar hakk�nda hiç ho� �eyler duymam��t�. Onlar�n yamyam oldu�unu, kedi 

köpek, insan yedi�ini dü�ünüyordu.� (ÇA-74) 
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�Afrikal� çok da��n�k, e�yalar�n� hiç toplam�yor.�(KA-61) 

�Afrikal� garip kokuyor ve oday� da��t�yordu.�(KA-128) 

�Japon ona çok so�uk gelmi�ti.� (KA-5) 

�Japonyal� bir olay ç�kartt�, �iddete biraz yatk�n oldu�unu dü�ündü.� (KA-124) 

� Japonyal� için; �Lanetliydiler, Allah belas�n� versin, geberesiceler, ölün in�allah, 

gevur tohumlar�� dedi� (KL-3) 

�Japonyal� ufac�k bir olayda bile herkese ba��rmaya ba�l�yor, herkesle 

tart���yordu.�(ÇA-58) 

Ö rencilerin! yaz"l"! anlat"mlar"ndan! al"nan! ve! hiç! de i#tirilmeden! aktar"lan! örnek!

cümlelerde! görüldü ü! gibi! farkl"! birçok! ülkeye! kar#"! olumsuz! önyarg"lar"n"n! oldu u!

görülmektedir.!Çinli,!Japon,!Kanadal",! $talyan,!Ukraynal"!ki#iler!genel!olarak!so uk!insanlar!

olarak! nitelendirilmi#,!Yunanl",! Avusturalyal",! Hollandal"! ki#iler! haval",! #"mar"k! bencil! gibi!

s"fatlarla!nitelenmi#.!Afrika!k"tas"!ülkeleri!yine!genel!olarak!al"nm"#,!h"rs"z,!pis!kokan,!sürekli!

dans eden! insanlar! olarak! gösterilmi#.! Arabistan,! M"s"r! gibi! Müslüman! ülkelere! kar#"! da!

olumsuz!önyarg"lar"n! var! oldu u!görülmü#,! bu! ülkelerin! insanlar"n"n! pis,! kötü! al"#kanl"klar"!

olan!insanlar!oldu u!belirtilmi#.! 

Ö renciler!daha!çok!tan"y"p,!bildikleri!ülkeler!hakk"nda!yorum!yapm"#lar,!bilmedikleri!

ülkeler!hakk"nda!çok!fazla!yorumda!bulunmam"#lard"r.  
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Tart��ma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çal��ma 9.s�n�f ö�rencilerinin de�i�ik kesimlerde baz� milletlere yönelik 

önyarg�lar�n� incelemek üzere yap�lm�� betimsel bir incelemedir. Yaz�l� anlat�m yolu 

kullan�larak k�z ve erkek ö�rencilerin köy ve kent merkezinde ya�ama durumlar�na göre sahip 

olduklar� önyarg�lar incelenmi�, elde edilen verilerle 9.s�n�f seviyesindeki ö�rencilerin çe�itli 

milletlere yönelik bak�� aç�lar�na ve önyarg�lar�na ait bulgular saptanm��t�r. 

Ö�rencilerin yaz�l� anlat�mlar�n� inceledi�imizde farkl� ülkeler/milletler hakk�nda fazla 

bir bilgiye sahip olmad�klar� o yüzden yorum yapmakta zorland�klar� görülmü�tür. Ö�renciler 

olumlu görü�lerini belirtirken bu milletleri genellikle sevdiklerini, kendilerine yak�n 

bulduklar�n�, benzettiklerini, bu milletleri cana yak�n, güvenilir ve arkada� canl�s� olarak 

gördüklerini ifade etmi�lerdir. Olumsuz önyarg�lar�nda da genelde ki�ilikler üzerinde 

durulmu�, so�uk, bencil, haval�-kibirli, kavgac�-sald�rgan gibi ifadeler kullanm��lard�r. 

Ö�rencilerin milletler hakk�ndaki önyarg�lar�nda medyan�n, ald�klar� e�itimin, aile çevresinin 

etkili oldu�u görülmektedir. 

Ara�t�rmada, ö�rencilerin kendilerine yak�n hissedip oda arkada�� olarak seçtikleri 

milletler hakk�nda ortaya koyduklar� olumlu ve olumsuz önyarg�lar incelendi�inde birçok 

millet hakk�nda görü� belirttikleri saptanm��t�r. Hakk�nda en olumlu duygu ve dü�ünce 

belirtilen milletler Almanlar, !ngilizler, Frans�zlar, Amerikal�lar, Ruslar, Japonlar, !talyanlar 

ve Çinlilerdir. Harlak��n (2000)  kuramsal bak�� aç�s� ile olu�turulmu� bir anket formu ile 

Kiraz ve Ku�adas� ilçe merkezlerinde, toplumumuzun de�i�ik kesimlerinde, ba�ka milletler 

için kullan�lan sterotipleri incelemek için yap�lm�� ara�t�rmas�nda da hakkk�nda en olumlu 

duygu ve dü�ünce belirtilen milletler de Japonlar, Almanlar, !talyanlar, Amerikal�lar, 

!ngilizler ve Frans�zlard�r. Bu milletler sadece olumlu duygu ve dü�üncelerde de�il olumsuz 

duygu ve dü�üncelerde de ön plana ç�km��t�r.  
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Ö�rencilerin zihinsel becerilerini geli�tirme, ileti�im kurma, duygu ve dü�üncelerini 

ifade etme, bilgi edinme ve ö�renmelerinde dilin önemli bir yeri bulunmaktad�r. �nsan 

ileti�imsiz, ili�kisiz kesinlikle geli�emez. �nsan ancak kar��s�nda ileti�im kurabilece�i ba�ka 

bir insan oldu�unda, bütün insani yönlerini ortaya koyup, gerçekten her yönüyle insan 

olabilme f�rsat� bulur. �nsan kar��l�kl� ileti�im kurdu�u herkes taraf�ndan anla��lmak, ciddiye 

al�nmak ister. �leti�im kurmaya çal��t��� insan taraf�ndan anla��lmamak ili�kileri olumsuz 

yönde etkiler. Ki�ilerin sahip oldu�u önyarg�lar ileti�imi bozar, sa�l�kl� bir ileti�im 

kurulmas�n� engeller, ayn� zamanda olumlu önyarg�lar, tutumlar da ileti�imi olumlu yönde 

etkiler. Alg�lad��� varl��a kar�� olumlu önyarg�lar� olan, onaylay�c� bir tutuma sahip olan ki�i 

alg�lad���na de�er verir,  en güzel halini almas� için bilinçli bir �ekilde hareket eder, sevgi ile 

yakla��r. �leti�im halimde olunan varl��a kar�� sahip olunan olumsuz önyarg�lar ileti�imi 

olumsuz yönde etkiler, varl��� reddedici bir tutum içinde olur. Bu tutum içerisinde olan 

ileti�im halinde olan varl��a kar��d�r. Ondan rahats�zl�k duyar, nefret, dü�manl�k içerisinde bir 

yakla��m sergiler. (Ergen, 2006) Ara�t�rmada elde edilen bulgularda da olumlu önyarg�lara, 

onaylay�c� tutuma, sahip olan ö�rencilerin yaz�l� anlat�mlar�nda bu milletlere sevgi ile 

yakla�t��� görülmü�tür. Kullan�lan hikâye tamamlama çal��mas�nda bu milletten ki�ilere kar�� 

olan sevgilerini göstermi�lerdir. Olumsuz önyarg�ya sahip olduklar� milletlere kar�� ise varl��� 

reddeci bir tutum içerisinde olmu�lard�r. Hikâye tamamlama çal��mas�nda hikâye kahraman�n 

ili�ki kurdu�u milletlere kar�� rahats�zl�klar�n� ifade etmi�ler, hayat�ndan ç�kmas�, hayat�nda 

yer almamas� gerekti�ini ifade ederek oda arkada�� olmak istememi�lerdir. Bu milletlere kar�� 

nefret, dü�manl�k içerisinde bir yakla��m sergilemi�lerdir. 

Çal��mada farkl� milletler ile ilgili önyarg�lar� belirlemek için yap�lan analizlerin 

sonuçlar� incelendi�inde dikkati çeken noktalardan biri de ki�ilerin çe�itli milletleri 

betimlemek için kulland�klar� de�erlendirmelerin en çok ki�ilik çizgileri türünden olmas�d�r. 

Ya�am tarz� gurubunda kullan�lan ifadeler ise daha azd�r. Bu bulgu gruplar aras� temas�n 
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önyarg�lar� etkiledi�i hipotezini destekler niteliktedir. Çe�itli milletlerden insanlar� 

gözlemleme f�rsat� bulabilen ö�rencilerin o milletler hakk�nda daha çok yorumda 

bulunduklar� söylenebilir.  Modern bat�l� milletler ile daha çok temasta bulunulmas�, kitle 

ileti�im araçlar�nda bu milletler hakk�nda fazlaca yorum, haber, film vb. unsurlar bu milletler 

hakk�nda daha çok olumlu ya da olumsuz ifade de bulunmalar�n� sa�lam��t�r. 

Genel olarak, milletlerle ilgili ifadelere ili�kin frekanslar incelendi�inde k�zlar ve 

erkeklerin aras�nda, kullan�lan ifadeler bak�m�ndan anlaml� bir fark ortaya ç�kmam��t�r. 

Örne�in erkeklerin %52�si Almanlar hakk�nda olumsuz görü� bildirirken k�zlar�n % 47�si 

olumsuz görü� bildirmi�. 

 Köyde ve kent merkezinde ya�ayan ö�rencilerin ifadeleri incelendi�inde de milletler 

aç�s�ndan yap�lan de�erlendirmede anlaml� bir fark�n ortaya ç�kmad��� görülmü�tür. Ancak bu 

konuda birtak�m küçük farkl�l�klar�n oldu�u saptanm��t�r. Köyde ya�ayan ö�rencilerin % 13� 

ü Almanlar hakk�nda olumsuz önyarg�da bulunurken erkeklerin % 23�ü Almanlar hakk�nda 

olumsuz görü� bildirmi�tir. 

Çal��mada ö�rencilerin yaz�l� anlat�mlar�nda yer alan milletleri üç grupta incelersek 

ortaya �öyle bir sonuç ç�kmaktad�r: 

1.Modern Bat�l� Milletler: 

Almanlar, Amerikal�lar, !ngilizler, Frans�zlar, !talyanlar, Japonlar, Kanadal�lar, 

Belçikal�lar, !sveçliler, Hollandal�lar, Danimarka, Polonya, Avusturya 

2. Kom�u Milletler: 

Yunanl�lar, Bulgarlar, Ruslar, Suriyeliler, !ranl�lar, Irakl�lar.  

3.Di"er Milletler: 

Hindistan, Afrika, Somali, Nijerya, !srail, Kamboçya, Jamaika, M�s�r, Suudi 

Arabistan, Fas, Cezayir.  
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Birinci grupta yer alan milletler için kullan!lan ifadeler k!z-erkek ve köy-kent 

kategorilerinde incelendi"inde, di"er ülkelere k!yasla daha çok ifade kullan!ld!"! tespit 

edilmi#tir. Bu gruptaki milletler di"erlerine oranla oda arkada�� olarak daha fazla tercih 

edilmi�tir. Bunlar daha çok vakit geçirilmek ve tan�nmak istenen milletler aras�nda yer 

almaktad�r. Yap�lan tespitlere göre sevilen, dost görülen, yak�nl�k kurulmak istenen milletler 

genellikle bat�l�lard�r. Bat�ya kar�� olumlu bir önyarg�n�n oldu�u görülmektedir. Ara�t�rmada 

elde edilen bu bulgular M.el-Messiri, (2012) �Önyarg�lar� adl� eserinde belirtti�i görü�ler ile 

örtü�mektedir. M.el-Messiri (2012) Kendi kültürel miras�m�z ve onlar�n miras�, kendi 

kültürümüz ve onlar�n kültürü aras�nda ele�tirel bir ara�t�rma zahmetine bile girmeden �öteki� 

lehine kendi miras�m�z� terk etti�imizi ifade etmi�tir. M.el-Messiri�ye göre �Bat� lehine kendi 

kültürel miras�m�z� terk ettik, Bat� kültürünü benimsedik ve ürünlerini ç�lg�nca ürettik ve 

kendi de�erlerimiz üzerinde etkisini hiç dü�ünmedik�  Bat��n�n maddi anlamada üstün olu�u, 

teknolojide ve ya�am standartlar�nda önde olmas� Bat� lehine bir önyarg�n�n olu�mas�na neden 

olmu� olabilir. Bat�n�n sahip olgu�u yüksek ya�am standard� onlarda bir özgüvene di�er 

toplumlarda ise Bat��ya kar�� olumlu önyarg�lar�n olu�mas�n� sa�lad�. Bat��y� yakalama 

hedefi, $slam dünyas� dâhil �üçüncü dünya ülkelerindeki tüm sözde dirili� projelerinin özü 

haline geldi ve $slam dünyas�nda da Bat��ya kar�� olumlu önyarg�lar�n olu�mas�n� sa�lad�, 

Tanzimat�tan beri Bat��y� örnek almam�z, her alanda Bat��y� taklit etmeye çal��mam�z da 

Bat��ya kar�� olumlu önyarg�lar�n olu�mas�n� sa�lad� ( M.el-Messiri, 2012). 

Bat� lehine bir önyarg�, Bat��n�n birçok alanda bizden üstün oldu�unun kabulü, 

çal��ma yap�lan 9.s�n�f ö�rencilerinde de görülmektedir. Kitle ileti�im araçlar�nda bu milletler 

hakk�nda çok fazla haber, yorum gibi �eylerin bulunmas� da onlarla ilgili imajlar�n 

olu�mas�nda etkili olmu�tur. 

Bu grupta yer alan milletler içerisinde Almanlar ön plandad�r, Ö�rencilerin % 38.66�s� 

Almanlar� oda arkada�� olarak seçmi� ve %23.33�ü Almanlarla ilgili olumlu önyarg�da 
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bulunmu� ve ayn� zamanda ö�rencilerin % 21.6�s� ö�renciler hakk�nda olumsuz önyarg�da 

bulunmu�. Ö�rencilerin ifadelerinden al�nan örnek cümlelerde, Almanlar; h�rs�z, so�uk, itici, 

haval�, ba�kalar�n� a�a��layan, �rkç�l�k yapan, sayg�s�z, kendini be�enmi�, geçimsiz-sald�rgan, 

kavgac�, güvenilir, kibar, e�lenceli, sayg�l�, cana yak�n, sayg�l� kimseler olarak nitelendirilmi�. 

Harlak (2000)�in yapm�� oldu�u ara�t�rmada da Almanlar iyi, çal��kan, dürüst, �rkç�, so�uk, 

milliyetçi, zengin, e�itimli, rahat, bencil gibi s�fatlarla nitelendirilmi�. Ka��tç�ba���n�n  (1987) 

üniversite ö�rencileri ile yapt��� çal��mas�nda da Almanlar bilimsel kafal�, çal��kan, a��r� 

milliyetçi, zeki, sald�rgan, etkin olarak nitelendirilmi�. Yap�lan bu çal��ma ile di�er çal��malar 

birbirini destekler niteliktedir. 

 Bat�l� modern milletler grubunda yer alan di�er milletler ile ilgili de olumlu 

önyarg�lar�n yan� s�ra olumsuz birçok ifadede kullan�lm��, bu milletlere mensup insanlar 

kibirli, so�uk, sald�rgan, h�rs�z, kötü al��kanl�klara sahip ki�iler olarak de�erlendirilmi�lerdir. 

Bu çal��mada elde edilen verilere göre Amerikal�lar s�cakkanl�, ho�görülü, anlay��l�, 

yard�msever,  iyi kalpli, iyi arkada�, sevecen, ki�iler olarak ifade edilmi�tir. Ayn� zamanda 

Amerikal�lar�n baz� ö�renciler taraf�ndan kavgac�/sald�rgan, kötü al��kanl�klara sahip ki�iler 

olduklar� üzerinde çokça durulmu�, ��mar�k, kibirli, sayg�s�z ve so�uk insanlar olduklar� 

söylenmi�tir. Harlak��n (2000)  yapm�� oldu�u çal��mada da Amerikal�lar zengin, çal��kan iyi, 

�rkç�, menfaatçi, sömürgeci, kibirli, bencil, ilerlemi� olarak nitelendirilmi�. Ka��tç�ba��� n�n 

(1987) üniversite ö�rencileri ile yapt��� çal��mas�nda Amerikal�lar, zeki, çal��kan, ihtirasl�, 

e�lenceye dü�kün olarak nitelendirilmi�. Bu çal��mada elde edilen bulgularla benzerlik oldu�u 

görülmü�tür. 

Modern Bat�l� milletler grubunda yer alan !ngilizler ile ilgili sessiz sakin, �akac�, 

sevimli, cana yak�n gibi olumlu ifadeler kullan�l�rken ayn� zamanda so�uk, kibirli, ��mar�k, 

bencil pis, güvenilmez, sald�rgan ve düzenbaz gibi s�fatlar kullan�lm��t�r. Harlak��n (2000) 

ara�t�rmas�nda da !ngilizler so�uk, cimri, pazarl�kç�, hesapl� olmalar�na kar��l�k s�cakkanl�, 
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cana yak�n, iyi, kibar, e�itimli olarak nitelendirilmi". Ka��tç�ba"��n�n  (1987)  çal�"mas�nda da 

#ngilizler geleneksel, so�uk, incelikli, zeki ve gelene�e ba�l� olarak nitelendirilmi". 

Yap�lan çal�"mada haklar�nda en fazla görü" belirtilen milletlerden biri olan Frans�zlar 

89 ö�renci taraf�ndan oda arkada"� olarak seçilmi". Frans�zlar hakk�nda olumlu ifadeler 

kullan�l�rken olumsuz ifadeler de kullan�lm�". Frans�zlar 9.s�n�f ö�rencilerinin baz�lar�n�n 

yaz�l� anlat�mlar�nda, e�lenmesini bilen, e�lendiren, cana yak�n, sevecen, sohbeti iyi olan, 

tatl�, güzel ve al�ml�, güvenilir insanlar olarak nitelendirilmi". Baz� ö�renciler de Frans�zlar�, 

h�rs�z, kavgac�/sald�rgan �rkç�, k�skanç olarak nitelendirilmi". Harlak��n (2000) ara"t�rmas�nda 

da Frans�zlar iyi, kibar, modaya dü"kün, e�lenmeyi sever, s�cakkanl�, sempatik, cimri, kibirli, 

milliyetçi olarak nitelendirilmi". 

2.grupta yer alan kom"u milletler içinde Ruslar ile ilgili kullan�lan ifadeler dikkat 

çekmektedir. Ruslar bu grupta yer alan di�er milletler içinde en fazla oda arkada"� olarak 

seçilen millettir ayn� zamanda ara"t�rmada ad� geçen tüm milletler içinde de oda arkada"� 

seçilme konusunda dördüncü s�radad�r. Ruslar hakk�nda olumlu önyarg�lar da di�er birçok 

millete göre bir hayli fazlad�r. Ruslar, arkada" olunmak istenen iyi insanlar olarak 

nitelendirilmi" ancak ayn� zamanda so�uk insanlar olarak da betimlenmi"lerdir. Harlak��n 

(2000) ara"t�rmas�nda da bu çal�"maya benzer nitelikte bir sonuç ortaya ç�km�". Ruslar her iki 

çal�"mada da dikkat çekici bir "ekilde so�uk olarak nitelendirilmi"tir. 

Kom"u ülkelerimiz olan Suriye, Irak ve #ran ile ilgili de olumsuz önyarg�lar ön 

plandad�r. Bu ülkeler oda arkada"� olarak seçilen milletler aras�nda yer almam�" genelde üç 

ülke ile de ilgili olumsuz duygular dile getirilmi", arkada"l�k kurulmak istenmeyen insanlar 

olarak nitelendirilmi"ler. Bu duruma da geçmi"teki ve günümüzdeki ili"kiler, sava"lar neden 

olarak gösterilebilir. Harlak��n (2000)  yapt��� çal�"mada da Suriyeliler için terör yaratan, 

Türklere dü"man, bask� alt�nda ya"ayan, PKK�y� destekler, #ranl� gibi s�fatlar kullan�lm�"t�r. 
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Ara�t�rma yap�lan bölgenin Trakya olmas� ve Yunanistan ve Bulgaristan�a yak�n 

kom�u olunmas�, ayn� zamanda buralardan göç etmi� birçok vatanda��n bulunmas�na ra!men 

bu milletler hakk�nda çok fazla fikir beyan edilmemesi, bu milletlerin oda arkada�� olarak 

seçilmemesi de ara�t�rma sonunda ortaya ç�kan ilginç verilerdendir. Bu durum tarihsel 

nedenlere ba!l� olabilir. Tarihte bu ülkeler ile yap�lan sava�lar, görülen zulümler ve 

olumsuzluklar�n hat�rlanmak istenmemesi bu durumda etkili olmu� olabilir. 

Çal��mada yer alan milletlerle ilgili di!er grupta bulunan Afrikal�lar, hakk�nda çok 

fikir beyan edilen ülkeler ars�nda yer almaktad�r. Afrikal�lar cana yak�n, sempatik, s�cakkanl�, 

e!lenceli insanlar olarak nitelendirilmi�, ancak ayn� zamanda sald�rgan, kaba,  kötü kokan pis 

insanlar olarak tan�mlanm��lar. Afrika�da yer alan di!er ülkelerdeki( Senegal, Somali, 

Uganda, Kenya vb) insanlar da hemen hemen ayn� özeliklerle nitelendirilmi�, bu ülkeler 

birçok ö!renci taraf�ndan genel olarak ele al�nm��, ülkelerden ziyade Afrikal� kimli!i ön plana 

ç�km��t�r. 

Çal��mada Ortado!u ve Müslüman ülkelere kar�� bir önyarg�n�n oldu!u da ortaya 

ç�km��t�r. Örne!in Suudi Araplar ile dini birliktelik olmas�na ra!men olumlu önyarg�lar�n 

bulunmamas� da ilginç bir sonuç olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. Suudi Araplar çok pis, 

da!�n�k, kötü kokan ve duadan ba�ka bir �ey bilmeyen insanlar olarak nitelendirilmi�lerdir. 

Harlak��n (2000)  Kiraz ve Ku�adas��nda yapm�� oldu!u ara�t�rmada da Suudi Araplar için 

kullan�lan pis, dindar görünen, tembel, �eriatç� gibi s�fatlar kullan�lm��t�r. 

Japonlar ve Çinliler de haklar�nda çok fikir beyan edilen ülkeler aras�nda yer 

alm��lard�r. Bu Milletler modern Bat�l� ülkelerden sonra en çok oda arkada�� olarak seçilen 

milletler aras�ndad�rlar. Bu iki millet ile ilgili ki�isel özelikler d���nda ya�am tarz� ve 

al��kanl�klar üzerine de de!erlendirmeler yap�lm��t�r. Her iki millet ile ilgili de yemek yeme 

al��kanl�klar�na kar�� bir önyarg� vard�r. Çinliler pis, her �eyi yiyen, sald�rgan ki�iler olarak 

nitelendirilirken Japonlar da garip yiyecekler yiyen, sald�rgan, so!uk insanlar olarak 
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nitelendirilmi�tir. Çinliler ve Japonlar ile ilgili olumsuz önyarg!lar!n yan! s!ra olumlu 

önyarg!lar da bulunmaktad!r. Her iki Millet de sempatik, cana yak!n olarak nitelendirilmi�. 

Japonlar�n çal��kan, s�cakkanl�, arkada�l�k kurulmak istenen insanlar oldu�u yaz�l� 

anlat�mlarda belirtilmi�tir. Ka��tç�ba���da (1987) üniversite ö�rencileri ile yapt��� ara�t�rmada 

da Japonlar için kullan�lan s�fatlar çal��kan, taklitçi, sinsi, a��r� milliyetçi, zeki, hain, ihtirasl�, 

aileye ba�l� olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. Ayn� çal��mada Çinliler için aile ba�lar�na sad�k, 

geleneksel, sessiz, bat�l inançl�, çal��kan, dü�ünceye dalan s�fatlar� kullan�lm��. Harlak��n 

(2000) Kiraz ve Ku�adas��nda yapm�� oldu�u çal��mada da Japonlar için çal��kan, zeki, iyi, 

milliyetçi, dürüst, s�cakkanl�, sempatik, sevecen, güler yüzlü, geleneklere ba�l� gibi s�fatlar 

kullan�lm��t�r. 

Öneriler 

Önyarg�lar, aileden, ö�retmenlerden ve arkada�lardan edinilmi� tutumlard�r. Bu 

nedenle önyarg�lar� sadece insan�n do�al e�ilimine ba�lamak yerine ö�renme sürecinin bir 

parças� olarak da görmek gerekmektedir.  Bu nedenle Türkçe ders programlar� haz�rlan�rken 

önyarg�lar�n olu�mas�n� engelleyecek ve olu�mu� olan önyarg�lar� giderecek de�erlere, 

ho�görü, sevgi, sayg�, din, dil, �rk fark� gözetmeksizin insanlar� oldu�u gibi kabul etme, insana 

insan oldu�u için de�er verme gibi kavramlara yer verilmelidir.  

   Türkçe dersi ö�retim programlar� (1-5; 6-8), �de�erler ve önyarg� aç�s�ndan 

incelendi�inde önyarg�lar üzerinde yeterince durulmad��� gibi önyarg�lar�n giderilmesinde 

etkili olan ho�görü kavram�na da istenilen düzeyde yer verilmedi�i görülmektedir. Türkçe 

dersinde, kavramlara gerekli vurgular�n yap�lmad���, genel ifadelerin d���na ç�k�lmad��� 

görülmektedir. Ho�görü kavram�na gerekti�i �ekilde yer verilmemesi zihinlerde olu�an 

önyarg�lar�n giderilmesinde yeterli olamamaktad�r.  

De�erlerin aktar�m�nda dilin önemli bir role sahip oldu�unu dü�ünerek hareket 

etmeliyiz. Kültür aktar�c�s� olan dilin ö�retiminde büyük önemi olan Türkçe ö�retmenleri 
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daha dikkatli davranmal�d�r. De�erlerin en iyi aktar�laca�� ders olan Türkçe dersi çok iyi 

planlan�p özenli programlar haz�rlanmal� bu konu rastlant�lara b�rak�lmamal�d�r. Çünkü 

ö�rencilere birtak�m de�erlerin kazand�r�lmas� rastlant�lara b�rak�lamayacak kadar büyük bir 

öneme sahiptir.  

En ba�ta ö�retmenler toplumdaki ön yarg�lar� a��p kendisi farkl�l�klara ve yeniliklere 

aç�k olmal�. Bunu kendisiyle ba�ard�ktan sonra kendi ö�rencilerini, daha do�rusu gelece�in 

ö�retmenlerini, doktorlar�n�, akademisyenlerini, farkl�l�klara ve yeniliklere haz�rlamal�. 

Özellikle farkl�l�klara olumlu olarak bakmalar�n� ve sayg� göstermelerini sa�lay�p, toplumuna 

iyimser ve ho�görülü elemanlar yeti�tirmelidir. 

Türkçe derslerinde ö�rencilere ho�görü de�erini kazand�rabilmek için farkl� etkinlikler 

düzenlenmeli, okul ve aile i�birli�i içerisinde olmal�, önyarg�lar�n olu�mas�n� engelleyecek 

etkinlikleri birlikte planlamal�d�r. Di�er dersler ile i�birli�i içinde çal���larak ho�görüsüzlü�ün 

yol açt��� önyarg�lar giderilmeye çal���lmal�d�r.  

Gruplar aras� ili�kinin önyarg�lar� azaltt��� bilinmektedir, buna ba�l� olarak 

ö�rencilerin önyarg�lar�n�n oldu�u gruplar ile etkile�imlerini sa�layacak etkinlikler 

düzenlenebilir. Farkl� kültürlere ait edebi eserlere s�kça yer verilebilir. Bu etkinliklerle, 

önyarg�l� oldu�u gruplarla temas eden bireylerin bu gruplara kar�� sahip oldu�u önyarg�lar 

azalt�labilir. 

Ö�rencilerde empati duygusu geli�tirilerek, kendileri için istemedikleri s�fatlar� 

ba�kalar� için de istememeleri üzerinde durulmal� bu konuda çe�itli etkinlikler yap�lmal�d�r. 

Ö�rencilerde var olan önyarg�lar�n giderilmesinde özellikle e�itimciler ve anadil 

e�itiminde önemli bir yere sahip olan Türkçe ö�retmenleri üzerine dü�eni yapmal�d�r. Tüm 

insanl��� ilgilendiren sorunlar kar��s�nda ortak bir payda olan insanl�k paydas�nda bulu�abilen 

ve insana insan oldu�u için de�er veren, millî ve evrensel de�erleri kazanm��, geçmi�ini bilip 

sahip ç�kan, gelece�e sa�lam ad�mlarla yürüyüp huzurla bakabilen, insan olman�n insanca 
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ya�aman�n önemini kavram�� ve farkl� milletlere de ho�görü ile bakabilen, önyarg�lardan uzak 

bir neslin yeti�tirilmesi için e!itimciler olarak hepimize görevler dü�mektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

 

Kaynakça 

Acar, F., Güne� Ayata, A., Varo!lu, D. (1999). Cinsiyete dayal� ayr�mc�l�k, Türkiye�de 

E!itim Sektörü Örne!i, Ankara: Ba�bakanl�k KSSGM Yay�nlar�. 

A!ca, H. (1999). Yaz�l� anlat�m. Ankara: Gündüz E!itim ve Yay�nc�l�k. 

Akba�, O. (2004). Türk Milli E�itim sisteminin duyu�sal amaçlar�n�n ilkö�retim ��. 

Kademedeki gerçekle�me derecesinin de�erlendirilmesi. (Yay�nlanmam�� Doktora 

Tezi) Gazi Üniversitesi, E!itim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

Akta�, #. ve Gündüz, O. (2002). Yaz�l� ve sözlü anlat�m: Kompozisyon sanat�. Ankara: Akça! 

Yay"nlar". 

Akyol, H. (2006).Yeni programa uygun Türkçe ö�retim yöntemleri. Ankara: KökYay�nc�l�k. 

Allport. (1954). Thenature of prejudice. AddisonWesley. 

Ar�c�, Fuat, A. ; Okuma e�itimi, Ankara, 2008. 

Ate�, M. (2008).#lkö�retim ikinci kademe ö�rencilerinin okudu�unu anlama düzeyleri ile 

Türkçe dersine kar�� tutumlar� ve akademik ba�ar�lar� aras�ndaki ili�ki. Doktora Tezi, 

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. 

Ayy�ld�z, M. ve Bozkurt, Ü. (2006). Edebiyat ve kompozisyon e!itiminde kar��la��lan 

sorunlar (Alan Ara�t�rmas� - Van Örne!i). Türk E�itim Bilimleri Dergisi, 1(4), 10. 

Bahçeci, S. (2009).#lkö�retim 7. s�n�f ö�rencilerinin okudu�unu anlama e�itimleri üzerine bir 

ara�t�rma ( Gebze #lçesi Örne�i).Yüksek Lisans Tezi, Abant $zzet Baysal Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu. 

Ba!c�, H. (2007) Türkçe ö�retmeni adaylar�n�n yaz�l� anlat�m derslerine yönelik tutumlar� ile 

yazma becerileri üzerine bir ara�t�rma, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi E!itim 

Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

Bassey, M. (1999). Case Study research in educational settings. USA: Open University. 



120 
 

 

Ba�aran, �. E. 1996. �Türkiye E itim!Sistemi.� Gül Yay!nevi, Ankara. 

Beil, B. (2003). "yi!çocuk,!zor!çocuk,! �do ru!davran#$lar!çocuklara!nas#l!kazand#r#l#r?(Çev. 

C. Yorulmaz). Ankara,  Arkada� Kitapevi. 

Belet, D. & Deveci, H. (2008). Türkçe ders kitaplar!n!n de"erler bak!m!ndan incelenmesi, 

VII.! Ulusal! S#n#f! Ö retmenli i! Sempozyumu! 2,! 3,! 4! May#s! 2008! Bildiriler.(S. 140-

170). Ankara: Nobel Yay!n Da"!t!m. 

Bilgin, N.(1996).�"nsan!ili$kileri!ve!kimlik. �stanbul, Sistem Yay!nc!l!k. 

Can, Y. (2009).Afyonkarahisar ili merkez hoca Ahmet Yesevi "lkö retim!okulu! be$inci! s#n#f!

ö rencilerinin! yaz#l#! anlat#m! becerileri. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon. 

Co�kun, E. (2002).Okuman!n hayat!m!zdaki yeri ve okuma sürecinin olu�umu TÜBAR-XI, 

(231-244), 2002. 

Co�kun, E. (2005). "lkö retim!ö rencilerinin!öyküleyici!anlat#mlar#nda!Ba da$#kl#k, tutarl#l#k 

ve metin elementleri. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi E"itim Bilimleri Enstitüsü, 

Ankara. 

Co�kun, �. (2006). "lkö retim!5. S#n#f!ö rencilerinin!kompozisyon!yazma becerileri!üzerine!bir!

ara$t#rma. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi E"itim Bilimleri Enstitüsü, 

�stanbul. 

Cücelo"lu, D. (1996). "nsan!ve!davran#$#. �stanbul: Remzi Kitabevi. 

Cücelo"lu, D. (2001), Yeniden insan insana, (26.Bask!)Remzi Kitapevi: �stanbul. 

Demirel, Ö. (2002). Türkçe! ve! s#n#f! ö retmenleri! için! Türkçe! ö retimi.! Ankara: Pegem A 

Yay#nc#l#k. 

Deniz, K. (2003). Yaz!l! anlat!m becerileri bak!m!ndan köy ve kent be�inci s!n!f 

ö"rencilerinin durumu. TÜBAR,!13, 233-255. 



121 
 

 

Denzin, N. V. (1996). Strategies of qualitative injury. London: Sage Publishing. 

Dilmaç, B. (1999). �lkö�retim ö�rencilerine insani de�erler e�itiminin verilmesi ve ahlaki 

olgunluk ölçe�i ile e�itimin s!nanmas!. (Yay�nlanmam�� Yüksek Lisans Tezi)Marmara 

Üniversitesi, E�itim Bilimleri Enstitüsü, �stanbul. 

Do�anay, A. (2006). De�erler E�itimi. (Ed. C. Öztürk). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler 

ö�retimi �yap!land!rmac! bir yakla"!m. Ankara: Pegem-A Yay�nc�l�k. 

Duman, B. (2008). E�itim ve ö�retimle ilgili temel kavramlar. Duman, B. (Editör). Ö�retim 

�lke ve Yöntemleri. Ankara: Maya Akademi. 

Ekiz, D. (2004). E�itimde ara"t!rma yöntem ve metodlar!na giri". nitel, nicel ve ele"tirel 

kuram metadolojileri. Ankara: An� Yay�nc�l�k. 

Erdo�an, R. (2008). Yüksek ö�retim için Türk dili ve kompozisyon. Bursa: MKM Yay�nlar�. 

Ergen, G.(2006) Ele�tirel-Bilinçli Sevgi E�itimi, Burdur E�itim Fakültesi Dergisi,7(11), 144-152 

Erkul, R. (2004). Cümle ve metin bilgisi. Ankara: An� Yay�nc�l�k. 

Freedman, Sears, Carlsmith. (1988). �Sosyal psikoloji�, Beta Bas�m. �stanbul. 

Genç, V. (2001). Türkçe ö�retimi. �stanbul: Bo�aziçi Yay�nlar�. 

Goldstein, J. (1980). Socialpsychology. London: AcademicPress. 

Gökmen, Mustafa(2001), Önyarg�, Bilim Teknik Dergisi, Promat Bas!m Yay!n,(400), 98. 

Göktürk, A. (2002). Sözün ötesi. �stanbul: Yap� Kredi Yay�nlar�. 

Göregenli, M.2006. Kavram sözlü�ü  Özgür Üniversite Yay�nlar�.�stanbul. 

Güne�, F. (2000).Okuma- yazma ö�retimi ve beyin teknolojisi. Ankara: Ocak Yay�nlar�. 

Gürses, �.(2005).Önyarg�n�n nedenleri, Uluda� Ünik. �lahiyat Fak. Dergisi, 14(1), 143-161. 

H.Tajfel, H.,&J.C.Turner. (1971). The social identity theory of �nter group behavior. 

Psychology of inter group relations,  6-13. 



122 
 

 

Halstead, J., & Taylor, M. (2000). �Learning and teaching about values: A Review of Recent 

Research". Cambridge Journal of Education, 169-203. 

Harlak, H.(2000). �Önyarg�lar�, Psikososyal bir !nceleme, �stanbul: Sistem Yay�nc�l�k. 

Hewstone, M.,&Greenland, K. (2000). Inter-group conflict. �nternational Journal of 

Psychology,  136-144. 

Hortaçsu, N. 1998, Grup içi ve gruplar aras� süreçler, Ankara: �mge Kitabevi Yay�nc�l�k. 

��eri, K. (2008). Yazma E�itimi. Tazebay, A. ve Çelenk, S. (Editörler). Türkçe Ö�retimi: !lke-

Yöntem-Teknikler. Ankara: Maya Akademi. 

Ka��tç�ba��. (1973). Gençlerin tutumlar� kültürleraras� bir kar��la�t�rma, Ankara: Sevinç 

Matbaas�. 

Kantemir, E. (1997). Yaz�l� ve sözlü anlat�m. Ankara: Engin Yay�nlar�. 

Karaku�, �. (2005). Türkçe, Türk dili ve edebiyat� ö�retimi (Geni�letilmi� 3. Bask�). Ankara: 

Can Rek. Bas. Yay�n. 

Kavcar, C. (1996). Anadili e�itimi. TÖMER Ana Dili, 1, 1- 4. 

Kavcar, C.,O�uzkan, F., ve Sever, S. (1997). Türkçe ve s�n�f ö�retmenleri için Türkçe 

ö�retimi. Ankara: Engin Yay�nevi. 

Kesebir, E (2014). Türk Hikâyesinde Az�nl�klar ve Yabanc�lar (1923-1950), (Bas�lmam�� 

Doktora Tezi), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale 

Keskin Y. (2008). Türkiye�de sosyal bilgiler ö�retim programlar�nda de�erler e�itimi: 

tarihsel geli�im, 1998 ve 2004 programlar�n�n ara�t�r�lmas�. (Yay�mlanmam�� 

Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi, E�itim Bilimleri Enstitüsü, �stanbul. 

K�ncal, Remzi Y. (1991). Okul-aile birli�inin fonksiyonunu gerçekle�tirme düzeyi, Atatürk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yay�nlanmam�� Doktora Tezi), Erzurum. 



123 
 

 

Koç, S. ve Müftüo�lu, G. (1998). Konu�ma ve yazma ö�retimi. Topba�, S. (Editör). Türkçe 

ö�retimi. Eski�ehir: Anadolu Üniversitesi Aç�k Ö�retim Fakültesi Yay�nlar�, 587. 

Koçak, A. (2005). Bolu ili ilkö�retim ö�rencilerinin yaz�l� anlat�m becerileri üzerine bir 

ara�t�rma. Yüksek Lisans Tezi, Abant �zzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Bolu. 

Kolaç, E. (2010)Hac� Bekta� Veli, Mevlana ve Yunus felsefesiyle Türkçe derslerinde de�erler 

ve ho�görü e�itimi. Türk Kültürü ve Hac� Bekta�i Veli Ara�t�rma Dergisi S.193-207 

Lindbom, Tage (1997), Ba�aklar ve ayr�k otlar! modernli�in sahte kutsallar!, (Çev: Ö. 

Bald!k). "stanbul: "nsan Yay!nlar!. 

M.el-Messiri, A. (2012). Önyarg!A. M.el-Messiri ,"ctihad Kap!s!  (s. 25-103). "stanbul: 

Mahya Yay!nlar!. 

Maltepe, S. (2006).Yarat!c! yazma yakla"!m! aç!s!ndan türkçe derslerindeki yazma 

süreçlerinin ve ürünlerinin de�erlendirilmesi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

MEB, (1998). "lkö�retim okulu Türkçe dersi taslak ö�retim program!. Ankara: Eaged 

Yay!nlar!. 

MEB, (2009). #lkö�retim Türkçe Dersi Ö�retim Program! Ve K!lavuzu (6, 7, 8. S!n!flar). 

Ankara: Meb Yay!nlar!. 

MEB.(2006).Türkçe e�itimi ve ö�retim k!lavuzu, Ankara,  

MEB. (2006). #lkö�retim Türkçe dersi (6, 7, 8. S!n!flar) Ö�retim Program!. Ankara. 

Morris. C.G. (2002). Psikolojiyi anlamak (Çev.Ed.Ayva�!k,B.Say!l,M). Türk Psikologlar 

Derne�i 

Nas, R. (2003).E�itim fakültesi ö�rencileri ve s!n!f ö�retmenleri için Türkçe ö�retimi. Bursa: 

Ezgi Kitabevi. 



124 
 

 

Öner, T. (1996). Yazma becerisinin önemi ve geli�tirme yollar�. Ana Dili Dergisi, 1, 44-50. 

Özbay, M. Ve Tay�i, E. (2011). Dede Korkut hikâyelerinin Türkçe ö!retimi ve de!er aktar�m� 

aç�s�ndan önemi. [Elektronik Sürüm] Pegem E#itim Ve Ö#retim Dergisi. 1, (1), 21-31. 

Özbay, M. (2006). Özel ö#retim yöntemleri II. Ankara: Öncü Kitap. 

Özbay, M.,Büyükikiz, K. K. ve Uyar, Y. (2011). �lkö!retim yedinci s�n�f ö!rencilerinin yaz�l� 

anlat�mlar�ndaki kelime hazineleri üzerine bir inceleme. Mustafa Kemal Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 149-173. 

Özy�lmaz, G. (2010).�lkö!retim 7. S�n�f ö!rencilerine okudu!unu anlama stratejilerinin 

ö!retiminin okudu!unu anlama ba�ar�s� üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Y�ld�z 

Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Sa!�r, M. (2002).ilkö!retim okullar�nda Türkçe dil bilgisi ö!retimi. Ankara: Nobel Yay�n 

Da!�t�m. 

Sallaba�, M. E. (2007). �lkö!retim be�inci s�n�f ö!rencilerinin kendini yaz�l� olarak ifade etme 

kazan�mlar�na ula�ma düzeyi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi E!itim Bilimleri 

Enstitüsü, Ankara. 

Sever, S. (2004). Türkçe ö!retimi ve tam ö!renme. Ankara: An� Yay�nc�l�k. 

Sidekli, S. (2005).�lkö!retim Be�inci S�n�f Ö!rencilerinin Ö!retici ve Öyküleyici Metinlere 

Göre Okudu!unu Anlama Becerilerinin S�nanmas�. Yüksek Lisans Tezi, Gazi 

Üniversitesi E!itim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

Sidekli, S. (2010). �lkö!retim 5. s�n�f ö!rencilerinin okuma ve anlama becerilerini geli�tirme. 

Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi E!itim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

#engül, M. ve Yalç�n, S. K. (2004). Okuma ve anlama becerilerinin geli�tirilmesine yönelik 

olarak haz�rlanan bir model önerisi. Millî E!itim Dergisi, 164. 

Temizkan, M. (2003). Yaz�l� anlat�m etkinli!i çerçevesinde Türkçe ö!retmenlerinin yapt�klar� 



125 
 

 

uygulamalara ili�kin bir de�erlendirme. Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay. 

Tepecik, B (2008) Sosyal bilgiler dersinde sorumluluk de�erinin kazand!r!lmas!na ili�kin 

ö�retmen görü�leri,(Yay�mlanmam�� Yüksek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi, 

Eski�ehir. 

Tezcan, M. (1993). �Gençlik sosyoloji yaz!lar!�, Ankara: Gündo�an Yay�nlar� 

Tural, S (1988). Kültürel kimlik üzerine dü�ünceler. Ankara: Ecdat Yay�nlar� 

Tural, S. (1996). �Türkiye�de Ho�görüye Neden �htiyaç Var?� Bar!� Kültürü "çin Toplumsal 

Ho�görüve Sivil Toplum Kurulu�lar!n!n Rolü Forumu. Uluslararas� Lions Kulüpleri 

Birili�i Yönetim Çevresi. 

Tosuno�lu, M. ve Melanl�o�lu D. (2004). Türkçenin yolculu�unda önemli duraklardan biri: 

E�itim Ö�retim Programlar�. I. Ulusal Sosyal Bilimler Sempozyumu: Bir Metafor 

Olarak Yol ve Yolculuk. K�r�kkale. 

Ulusoy, K. (2010). De�er E�itimi: Davran��ç� ve yap�land�rmac� yakla��ma göre haz�rlanan 

tarih programlar�nda de�er aktar�m�, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 12 

(1), 32-51 

Ünalan, %. (2001). Türkçe ö�retimi. Ankara: Nobel Yay�n Da��t�m. 

Y. F. Niemann vd. (1994). �Use of free responses and cluster analiysisto determine 

stereotypes of eight groups�, Personality and Social Pschology Bulletin, Vol. 20, no. 

4, s. 379¬390 

Yaman, H., Taflan S. ve Çolak, S. (2009). �lkö�retim ikinci kademe Türkçe ders kitaplar�nda 

yer alan de�erler. De�erler E�itimi Dergisi. 7, (18), 107-120. 

Ya�ar, % ve Çengelci, T. (2012). Sosyal bilgiler dersinde de�erler e�itimine ili�kin bir durum 

çal��mas�, Uluslararas! Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 3(9), 1-23 



126 
 

 

Y�ld�r�m, A, & �im�ek, E. (2011). Sosyal bilimlerde nitel ara�t�rma yöntemleri. Ankara: 

Seçkin Yay�nlar�. 

Y�ld�z, C. (2003).Ana dili ö�retiminde ça�da� yakla��mlar ve Türkçe ö�retimi. Ankara: 

Pegem A Yay�nc�l�k. 

Y�ld�z, C. (Editör). (2010). Yeni ö�retim program�na göre kuramdan uygulamaya Türkçe 

ö�retimi (3. Bask�), Ankara: Pegem A Yay�nc�l�k. 

Y�lmaz, S. K. (2009). "lkö�retim alt�nc� s�n�f ö�rencilerinin öyküleyici metin yazma becerileri. 

Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi E!itim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

http://www.understandingprejudice.org/apa/turkish/page10.htm, adresinden 14.04.2014 

tarihinde al�nm��t�r. 

  



127 
 

 

Ekler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

 

Ek A: Ö�renci Tan�ma Formu 

   Bu anket sadece seni tan�mak için uygulanan bir ankettir.  Sorular� okuyup samimi cevap verirsen 

sevinirim.  

                                                                                        Haydi kolay gelsin 

Ö�rencinin:                     Ö!RENC" TANIMA 

Ad�         soyad�: 

 

 

 

S�n�f�: 

 

 

 

Cinsiyeti  

 

 

 

Ya!�: 

 

 

 

Kilosu: 

 

 

 

Boyu: 

 

 

 

Anne ad� 

 

 

 

Baba ad�: 

 

 

 

  

Ya!ad��� Yer 

 

 

 

 

Kendi evimizde kal�yorum.                  [  ]     
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Bir akrabam�n yan�nda kal�yorum      [  ]  

Dede,amca, day�, hala, teyze yan�nda kal�yorsan [  ]     Di!eri: 

Yurtta Kal�yorum.                                 [  ] 

Kal�yorsan yurdun ad� ve adresi: 

Köyden geliyorum                                  [  ] 

Köyden geliyorsan köyün ad�:: 

�lçe merkezinde kal�yorum               (   ) 

Baba Çal�"�yor mu?                                             Evet [   ]   Hay�r [  ] 

Çal�"�yorsa mesle#i  

Anne çal�"�yor mu?                                             Evet [   ]   Hay�r [  ] 

Çal�"�yorsa mesle#i  

Annem babam çal�"m�yor            [  ] 

Geçiminizi nas�l sa#l�yorsunuz?. 

 

Maddi deste#e ihtiyaç hissediyor musun?   Evet  [  ]    Hay�r  [  ] 

 

Anne baba beraber mi ya"�yor?     

                                                         Evet   [   ]    Hay�r [   ] 

NOT: Cevab�n evet ise a"a#�daki sorular� yan�tla 

Ayr�lma sebebi:                    Geçimsizlik [   ]   Ölüm  [   ]    

Varsa di#er nedenler: 

Kimin yan�nda kal�yorsun?    

Annemin yan�mda [  ]    Babam�n yan�nda[   ]   Akrabalar�m�n yan�nda  [   ]  Yurtta   [  ] 

 

 

Ek B: Hikâye Tamamlama Çal�"mas� 
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Sevgili ö�renci bu çal��mada bo� b�rak�lan alanlar� konu bütünlü�ünü 

tamamlayacak �ekilde doldurunuz. Bu alanlara tamamen kendi 

dü�üncelerinizi yazman�z çok önemlidir. Farkl� milletler ile beraber 

geçirece�iniz zaman diliminde, ya�ayabileceklerinizi dü�ünün.Lütfen hikaye 

kahraman� yerine kendinizi koyun ve hayal edin. 

 

Güne�li bir bahar sabah�yd�. Beyza erkenden kalkm�� ve haz�rl�klar�n� tamamlam��t�. �çi içine s��m�yordu 

Beyza�n�n. Çok heyecanl� ve sevinçliydi. Günlerdir bekledi�i gün gelmi�ti. 1 senelik dil kursuna gitmeye hak 

kazanm��t�. Yap�lan s�navda .............................�ya dil kursu için gidecek be� ö�renci aras�na girmeye hak 

kazanm��t�. Beyza çok çal��t���n� ve bu be� ö�renci aras�nda yer almay� hak etti�ini dü�ünüyordu. �lk önceleri bu 

dil kursuna gitmeyi pek istememi�ti, yabanc� bir ülkede, ba�ka ülkelerden gelen farkl� birçok millet ile bir arada 

e�itim görmek biraz endi�elendirmi�ti kendisini. Sonralar� bu fikre al��an Beyza çe�itli milletlerden insanlarla 

tan��man�n birlikte bir süre kalman�n heyecanl� ve ilginç olaca��n� dü�ündü ve bu dü�üncelerle uça�a geç 

kalmamak için evden ç�kt�.  

Arkada�lar�yla havaalan�nda bulu�tular. Uçak saat be�te havalanm��t�. Gece yar�s�na do�ru kurs 

görecekleri e�itim kampüsüne ula�t�lar. Kampüse var�r varmaz odalar�n� ayarlay�p dinlenmek istiyorlard�. Odalar 

dörder ki�ilikti. Beyza ile birlikte gelen 4 arkada� beraber kalmaya karar vermi�lerdi, çünkü onlar daha önceden 

birbirlerini tan�yorlard�, Beyza ise onlarla buraya gelecekleri belli olunca tan��m��t�. Beraber geldikleri 

arkada�lar�n�n odas�nda yer kalmay�nca ba�ka bir odaya geçmek zorunda kalm��t�. Hiç tan�mad���, üstelik farkl� 

ülkelerden farkl� milletlerden insanlarla beraber kalacakt�. Böyle bir durum ile kar��la�abilece�i hiç akl�na 

gelmemi�ti, biraz endi�elendi ne yapaca��m diye dü�ündü ama yapacak ba�ka bir �ey yoktu. Müsait olan bir 

odada kalacakt�. Üç ayr� ülkenin insanlar�n�n oldu�u bir odaya vermi�lerdi onu. Ö�rencilerden biri 

����������, di�eri����.��������l�, bir di�eri ise ���..���������.. 

Oda arkada�lar�ndan birinin �����������..l� olmas�na çok sevinmi�ti ancak 

���������������������������������������������

�����������������.. 

����������������������������������.............................................

.........................����������...���.����.....................................�����������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

��������������������������������������.............................

................................................................................................................................................................................ .....

.....................................................................................................................................................................................

.................... 

Oda arkada�lar�n� her gün biraz daha tan�yor, onlar�n fakl� davran��lar�na �ahit oluyordu      

�����������.����������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������
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���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

��������������������������������.. 

Kampüse geleli alt� ay olmu�tu. Beyza ������������dilini çok iyi ö�renmeye ve sevmeye 

ba�lam��t�. Bu kampüste oda arkada�lar� d���nda da birçok arkada�� olmu�tu. E�itim alanlar�, yemekhane, spor ve 

e�lence alanlar� ortakt� sonuçta ve buralarda birçok insan ile tan��ma f�rsat� yakalam��t�. Farkl� milletlerden olan 

bu ö�rencilerin kültürleri dikkatini çok çekiyordu. Baz� ö�rencilerin davran��lar�na anlam veremiyor, baz�lar�n� ise 

bize ne kadar benziyor diyerek kendine çok yak�n buluyordu. Ak�am yeme�inde ......................................l� bir 

ö�renci�������������������������������������������

����.. 

�......�������������������������������������������

����������������������������������������������

����������������������������������������������

����������������������������������������������

����������������������������������������������

���������������������������������������.............���

����������������������������������������������

����������������������������������������������

����������������������������������������������

����������������������������������������������

����������������������������������������������

���������������������������............................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

Kursun sonuna yakla�m��lard� ki bir gün oda arkada�lar�ndan ...........................................................�l� 

ö�renci............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... ....................................

........................................................................................................................................................................................

....................................................................����������������������  

����������������������������������������������

�������������������...��������������������������

����������������������������������������.�����

����������������������������������������������

���������������.�����������������������������        

  Bu olaydan sonra ..................................................................l� ö�rencinin odas�n� de�i�tirmi�ler kendi 

odalar�na ise ..............������������...�����.l� ba�ka bir ö�renci  gelmi�ti. Beyza bu 

durumdan hiç memnun olmam��t�.  

..................................................................................................................................................................................... 

.............................................................................��������������������������

����������������������������������������������

����������������������������������������������

����������������������������������������������

����������������������������������������������
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����������������������������������������������

��������������������........................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Kursun sonu gelmi!ti art"k vedala!ma vaktiydi. Buraya gelirken endi!eleri vard" ama !imdi ayr"laca#" için 

üzülüyordu. Burada kald"#" süre içinde farkl" milletlerden 4 oda arkada!" olmu!tu, onlardan en 

çok�������������������������..  sevmi!ti.  Ondan ayr"lmak daha bir zor 

geliyordu. Di#er oda arkada!lar" 

���������������������������������� 

...��������������������������������������������

����������������������.............................................................................................

............................................����������������������������������

���������������������������������������������

������������������������������..��������������

���������������������������������������������

����������������..����������������������������

���������������������������������������������

��...�����������������������������......................................................

.....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................                      

 Kurstaki herkes konferans salonuna toplanm"!t",  vedala!"yorlard". 

��������������������.                                       

������������������.,�������������������,�������

�������������,��������������������������.,ile uzun uzun 

vedala!m"! birbirlerinin telefon ve adreslerini alm"!lard" onlarla tekrar bulu!up görü!mek istiyordu. Beyza�n"n 

gözü bir 

anda�������������..,��������������.,���������������

��..li ö#rencilere tak"ld" onlarla göz göze gelmek istemedi. Onlar hakk"nda  

���������������������������������������   

����������................................................................................................................... ..........................

.....................................................................................................................................................................................

.........�������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

�������������������������������������.dü!ündü ve 

valizlerini al"p havaalan"n"n yolunu tutu. 

 

 

 

 

 

 


