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ÖNSÖZ 

Öğrencilerin yaşamlarının belirli dönemlerinde zorunlu olarak katıldıkları 

resmi eğitim süreçlerinde yapılan pek çok uygulama, öğrencilerin fikri 

alınmadan, onlara sorulmadan devletin resmi ideolojisi doğrultusunda 

gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin, karar alma süreçlerine müdahale edemediği 

eğitim pratikleri ve süreçleri öğrencileri özgürleştiren, güçlendiren bireyler 

olmaktan çok ekonomik ve siyasal sistemin bir nesnesi haline dönüştürmektedir. 

Kendi yaşamı ve öncelikleri hakkında düşünmesine ve sorgulamasına eğitim 

süreçleri yoluyla izin verilmeyen bireyler, toplumsal yapıda var olan ekonomik 

ve siyasal yapıyı bütün olumsuz yanlarıyla yeniden üretirler. Böylesi bir süreç, 

özellikle hakim siyasal ve ekonomik süreçlere tabi kılınan ve bu sürece boyun 

eğen bireylerinin oluşturulmasına yol açar. O halde eğitim nasıl ve kimin için, 

kime göre olmalıdır? sorularının yeniden sorulmaya ve eğitim süreçlerinin 

yeniden gözden geçirilmesine gereksinim vardır.  

 

Bu çalışma, eğitim sisteminde yer alan ritüellerin (tören ve törensel 

davranışlar) ortaöğretim çağındaki öğrenciler üzerinde yarattığı etkileri, öğrenci 

deneyimlerinden yola çıkarak eleştirel bir bakışla incelemek üzere yapılmıştır. 

 

Araştırmamın her safhasında bütün yoğunluğuna rağmen bana yol 
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Kemal İnal, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Sever, Yrd. Doç. Dr. İkbal Yetişir, Yrd. Doç. 
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güvenlik personeline araştırma yapılan okulun yöneticileri, rehber öğretmenleri 
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dostum Ebru Eren Deniz’e en içten teşekkürlerimi sunarım. 
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ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA UYGULANAN RİTÜELLERE 

İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ 

(Ankara İli Mamak İlçesinde Bir Anadolu Lisesi Örneği) 

 

Alğan, Birol 

 

Yüksek Lisans, Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı 

 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hasan Hüseyin Aksoy 

 

Ocak 2014, 108 Sayfa + x 

 

 

Bu araştırmanın amacı ortaöğretim okullarında var olan ritüellerin (tören ve 

törensel davranışlar) öğrenci deneyimleri yoluyla eleştirel olarak 

çözümlenmesidir. 

 

Araştırma ile okullarda ritüel olarak nitelendirilebilecek uygulamaların 

varlığı, öğrencilerin okul içi ve dışında düşünceleri, davranışları ve algıları 

üzerinde ritüellerin etkisi, öğrencilerin ritüel uygulamalarını nasıl algıladıkları, 

ritüel uygulamalarının sürdürülmesinde kullanılan ideolojik ve kültürel araçların 

neler olduğu, okuldaki ritüellerin ayrıştırıcı ve birleştirici işlevlerinin varlığı, 

dersler ile ritüeller arasındaki bağlantıların ortaya konulması amaçlanmaktadır. 

Öğrencilerin ritüeller sırasında karşılaştığı durumlar, duygu ve düşüncelerindeki 

değişimler hem okul içi hem de okul dışı yaşamları üzerinde etkili olmakta, 

öğrencilerin sorgulamadan dünyayı algılamalarına kaynaklık eden etkenlerden 

birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırmada öğrencilerin ritüellere yönelik 

deneyimleri yoluyla eleştirel bir çözümleme yapmayı amaçlayan araştırmada, 

nitel araştırma yönteminden faydalanılmış ve buna uygun olarak yarı 

yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. 
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Görüşmeler 2013-2014 eğitim öğretim yılı 1. Döneminde Ankara İli Mamak 

ilçesindeki bir Anadolu Lisesinde yapılmıştır. Görüşmelerde maksimum 

çeşitliliğin sağlanması için her sınıf düzeyi ve her şubeden bir öğrenci random 

usulle seçilmiş okuldaki cinsiyet dengesini yansıtması için de amaçlı seçim 

yapılmıştır.  

 

Görüşme başlamadan önce araştırma ile ilgili olarak öğrencilere kısaca 

bilgi verilmiş, notlar tutulacağı ve ses kayıt cihazı ile kayıt yapılacağı belirtilmiş 

ve öğrencilerin kayda izin vermeleri ile görüşmeler yapılmıştır. Her öğrenci için 

bir görüşme formu tutulmuş, görüşme formu üzerine görüşülen kişinin görüşme 

sırası, sınıf düzeyi ve cinsiyetini belli eden bir kod verilmiştir. Elde edilen veriler 

ifade edildiği şekliyle yazılı metin haline dönüştürülmüş, daha sonra 

araştırmanın amaçları doğrultusunda hazırlanan belirli temalar altında 

toplanmış, sınıflandırılmış ve analiz edilmiştir. 

 

Araştırmanın bulgularına göre, okuldaki ritüeller toplumdaki egemen 

kültürü yansıtmakta ve bu kültürün sonraki gençlere öğretilmesinde işlev 

görmektedir. Öğrenciler, ritüeller konusunda geleneksel ve devletin resmi 

siyasal kültürü ile aynı şekilde düşünmekte, bu kültürün sembollerine karşı vefa 

duygusu taşımaktadır. Ayrıca devletin kuruluş sürecinde yaşananlardan gurur 

duymakta, geçmişi bugüne taşıyan törenlere katılmaktan mutlu olmakta, 

geçmişte yaşanan kahramanlıkların anlatıldığı ritüeller yoluyla cesaretlenmekte 

ve devletin kuruluş dönemini yeniden yaşattığını düşündükleri törenlerden 

heyecan duyduklarını belirtmektedirler. Öğrenciler çoğunlukla ritüeller sırasında 

ritüellerin ruhuna ve amaçlarına uygun olarak hareket etmekte ve zaman zaman 

diğer öğrencileri de kontrol etmektedirler. Bulgulara göre devletin resmi 

ideolojisi okullardaki ritüeller aracılığı ile öğrenciler üzerinde kendini yeniden 

üretmektedir. 

 

Öğrenciler, resmi törenlere katılımda zorunlu kıyafet uygulamalarını 

çoğunlukla uygun bulmaktadır. Bunun yanısıra törenler sırasında arkadaşlarıyla 

konuşan, hareket eden, gülen veya törene katılmayan öğrencilere yönetici ve 

öğretmenler tarafından yapılan uyarıları ve kontrol etme biçimlerini haklı 
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görmektedirler. Öte yandan öğrencilerde törenlerden sıkılma ve törende 

başkasıyla konuşma, şeylerle ilgilenme gibi davranışlar mevcuttur. 

 

Öğrenciler, yönetici ve öğretmenlerin karşısında kendilerini rahat 

hissetmemekte, karşıdakinin statüsünden korkmakta, duruşlarına, 

konuşmalarına ve hareketlerine karşıdaki kişinin onaylayacağı şekilde yön 

vermektedirler. Öğrencilerin bu tutumları hem geleneksel kaynaklı hem de resmi 

hiyerarşi kaynaklı olarak ortaya çıkmaktadır. Başka bir deyişle öğrenciler 

üzerinde ritüel uygulamaları yoluyla hegemonya üretildiği söylenebilir. 

 

Törenlerde vurgulanan Türk olmak, Türklüğe dair değerler, tören 

davranışlarını düzenlemede kullanılan günün anlam ve önemi, ritüelin önemi 

gibi anlatılarda kullanılan neyin önemli ve değerli olduğuna ilişkin sözler ve diğer 

yönlendirici davranışlar ritüeller sırasında kültürel hegemonyanın varlığını 

ortaya koymaktadır. 
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ABSTRACT 

 

STUDENT VIEWS ON RITUALS ADMİNİSTERED İN HİGH 

SCHOOLS 

(A Case Study Of An Anatolian High School Located in Mamak 

District, Ankara) 

 

Alğan, Birol 

 

Graduate, Educational Administration and Politics Department 

 

Thesis Advisor: Associate Prof. Dr. Hasan Hüseyin Aksoy 

 

January 2014, 108 Pages + x 

 

 

The aim of this study is critical analysis of the existing rituals (ceremonies 

and ceremonial behaviors) in upper (high schools) by the student views and this 

own experiences in cultural and ideological context. 

 

Through this study it is aimed to reveal the existence of practices that can 

be qualified as rituals, the effect of rituals on the students’ thoughts, behaviors 

and perceptions inside and outside of school, the thoughts and feelings of 

students about ritual practices, the ideological and cultural tools used to carry 

out rituals, the existence of connective and decomposing functions of rituals and 

the connection between courses and rituals. 

The situations students encounter during rituals, the changes in their 

feelings and thoughts are penetrating and thus we face the problem of students’ 

unquestioned perception of the world as given in rituals.  

In the study, qualitative survey method was preferred and semi-structured 

interview technique was used to gather data. 
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The interviews are conducted in the first semester of 2013-204 academic 

calendar an Anatolian High School in Mamak district of Ankara. The students 

were interviewed with questions that are previously prepared, expert evaluated 

and pilot interviewed before final evaluation.  

 

To include one student from each grade level and each branch and to 

reflect the gender rate exist in the school purposive sampling is applied. 

However, participating students were chosen from the random number table 

taking into account the class sizes and based on volunteer student participation. 

Before the interviews the students were informed about the study, it is stated 

that there will be note taking and audio recording and their consent are aimed. 

An interview form is recorded and given a code indicating interview order, grade 

and gender. The data as in records are transcribed and then collected, 

classified and analyzed based on certain themes towards the aim of the study.  

 

According to the findings of the study the school functions like an 

ideological instrument through rituals. The students are thinking according to 

the priorities of official ideology, having sense of loyalty towards the symbols of 

ideology of the state, feeling proud for the foundation process of nation-state 

and excited about ceremonies reviving that period. During the rituals the 

students usually behave coherent to the spirit and purpose of the rituals and 

occasionally check for other students. According to findings the official ideology 

of the state is reproduced on the students through the rituals in the schools. 

Students usually approve the compulsory dress codes in official 

ceremonies. Besides, they justify the teachers’ and administrators’ warning and 

methods of control towards the students who are talking, laughing and absentee 

during the ceremonies. On the other hand the students also exhibit the 

behaviors of escape from the ceremony, like getting bored, talking during 

ceremonies, dealing with other things. 

Students are feeling uncomfortable with administrators and teachers, fear 

of their statues, adjust their standing, talks and behaviors for their approval. The 



 

 

vii 

 

attitudes of students emerge as tradition and official hierarchy originated In 

other words the alienation emerges in students because of rituals.  

 

The discourse about what is valued and important like the emphasis on 

being Turk, the values related to it, the narratives about the meaning and 

importance of the ritual and the other guiding behaviors are exhibiting the 

existence of cultural hegemony during rituals.  
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BÖLÜM I 

 

GİRİŞ 

 

Bu bölümde araştırmanın problem durumu ortaya konulmuş, 

araştırmanın amaçları açıklanmış, araştırmanın sınırlılıkları belirtilmiş ve 

araştırmadaki anahtar kavramlar tanımlanmıştır. 

 

Problem Durumu 

 

İnsan toplumsal ilişkiler içinde yaşayan, kendi yaşam etkinliklerini 

geliştirmede ve çeşitlendirmede toplumda var olan üretim ilişkilerini, kültürel ve 

sosyal ilişkileri kullanan bir varlıktır. İnsan bir kültürün içine doğar ve onunla 

birlikte büyür. İnsanın dili, düşüncesi, inancı, yaşam tarzı vb. yaşamına ait 

durumlar, içinde yaşadığı toplumun egemen üretim tarzının bir sonucu olarak 

ortaya çıkar ve siyasal sistemlerin sürdürülmesinde toplumdaki hakim gruplar ve 

devlet tarafından da çeşitli yollarla üretilir ve sonraki kuşaklara aktarılır. 

Güvenç’e (2011, s.126) göre, “Her kültürün bilinçli ya da bilinçsiz bir amacı, bir 

yönü vardır”. Kültür içinde barındırdığı pek çok araçla kendisini ifade eder ve 

geleceğe taşır. Taylor’a(1871,1 akt. Güvenç, 2011, s.129) göre, “Kültür, 

öğrenilmiş, saklanmış ve öğretilen; eğitimle yeni kuşaklara aşılanan 

muhtevadır”. 

 

Bir kültürleme faaliyeti olarak adlandırılabilecek eğitim ile belirli değer, bilgi 

ve davranışlar sonraki kuşaklara aktarılmaya çalışılır. Aktarılacak bilginin ne 

olacağı eğitim sisteminin içinde bulunduğu toplumdaki kültürden -özellikle 

egemen olan ya da devlet tarafından desteklenen kültürden-  etkilenir ve hatta o 

kültür tarafından belirlenir. Toplumsal yapılar içerisinde gerek geçmişten 

geleneksel yollarla bugüne kadar aktarılmış gerekse devletlerin egemen 

anlayışlarına göre belirli amaçlarla üretilmiş ve kalıp haline gelmiş/getirilmiş 

değişik şekillerde sahnelenen, belirlenen değerleri hedef kitleye aktarmak üzere 

kullanılan ve ait olduğu kültürü içinde taşıyan ve yansıtan törensel etkinlikler 

vardır. Bu törensel etkinlikler bazen dini(ayin) bazen seküler(tören) 
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karakterleriyle ön plana çıkar. Bu törensel etkinlikler genel olarak ritüel olarak 

adlandırılabilir. Bu araştırmada ritüel kavramı okullarda sürdürülen törenler ve 

törensel uygulamaları ifade etmek üzere kullanılmaktadır. Okullarda ve 

toplumsal yaşamda var olan ritüellerin kendine has özellikleri vardır. Bu 

özellikleriyle pek çok farklı işlevi yerine getirirler. Ritüelleri diğer insani ve 

toplumsal etkinliklerden ayıran özellikleri Özbudun (2010, s. 41-42) şu şekilde 

sıralamaktadır. 

 

1.Biçimsellik: Ayinler stilize, klişeleşmiş, tekrar edici edimlerdir. Belirli 

zaman aralıklarıyla, belirli(kutsal sayılan) mekanlarda, belirli bir litürjik 

düzen uyarınca gerçekleştirilirler. 

2.Toplumsallık: Katılımcılar ayinin içerdiği mesaj konusunda farklı 

ölçülerde ikna olsalar da, toplu katılım, bireylerin kendi statülerini aşan 

ortak bir toplumsal ve ahlaksal düzene katılımlarını sağlar. 

3.Düzenleyicilik: Doğruladığı genel toplumsal düzenin dışında, ayin, 

mitosta tanımlanan kozmik düzenin doğrulayıcısı ve rahip, salik, mümin 

gibi rolleri tayin ve hiyerarşize ederek güçlendirir. Mevcut yaşamı ilkel 

zamana eklemleyerek ya da zaman çevrimini saptayarak zamanı 

yapılandırır. Bu nedenle ayin, işlemler dizisindeki (litürji) en ufak bir hata 

ve ihmalin, onu katılımcıların gözünde geçersiz kılacağı ölçüde düzene 

dayalıdır. 

4.Güven sağlayıcılık: Ayin insanın belirsiz durumlar karşısında duyduğu 

kaygıyı azaltır. 

5.Bilgilendiricilik/İletişimsellik: Toplumsal inancın içeriği hakkında 

katılımcıları (ve genelde toplumu) bilgilendirir; toplumu yeniden 

canlandırılan kozmoloji, mitoslar, inanç sistemleri, atalar vb.ne 

bağlayarak toplumsal sürdürümü sağlar. 

6.Meşrulaştırıcılık: Toplumdaki mevcut iktidar yapıları, hiyerarşiler 

ve/veya statülerin meşruluğunu pekiştirir. 

7.Dönüştürücülük: Ayinler, katılımcıların zihinlerinde gündelik varoluş 

düzlemini aşan nihai bir gerçeklik, aşkın bir varlık ya da kudrete açan bir 

dönüştürme işlevini gerçekleştirirler. 
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Ritüel insanın ilk var oluşundan bugüne çeşitli nedenlerle ve biçimlerde 

toplumların kültürel, sosyal ve siyasal yaşamlarında yer alan bir olgudur. 

İnsanlık tarihinin başlamasından 19. yüzyıla kadar kabile, aile ve din kurumları 

ve din görevlileri tarafından yerine getirilen ritüel uygulamaları bu dönemden 

sonra özellikle ulus devletlerin kuruluşuyla birlikte devletlerin siyasal 

sistemlerinde ve siyasal sistemin bir uzantısı olan eğitim sistemlerinde yer alan 

uygulamalar haline gelmiştir/getirilmiştir. Modern devletin eğitim sistemini kendi 

kontrolü altına alması ve okulda kullandığı pek çok kavram ve argüman ile 

kendini yeniden üretmeye başlaması kültür ve ideoloji ilişkisini ön plana 

çıkarmıştır. Bu amaçla okullarda bireylerin önceden belirlenmiş programlar 

dâhilinde egemen siyasal norm ve değer yargılarına adapte edilmesi için bazı 

kültürel kalıplar çeşitli biçimlerde okullar aracılığı ile yeni nesillere aktarılmaya 

başlanmıştır. Eğitim alanındaki kültür transferi olarak adlandırılabilecek bu 

sürecin gerçekleştirilmesinde kullanılan araçlardan biri törenler veya törensel 

uygulamalardır. Ancak okullarda verilen ve ritüel olarak adlandırabileceğimiz bu 

törensel etkinlikler bir yandan eğitim programlarında yer alan bayrak töreni ve 

istiklal marşı, ulusal bayram törenleri, anma günleri ve etkinlikleri gibi resmi 

yollarla kendini gösterirken diğer yandan öğretmen öğrenci ilişkisi içinde, ya da 

öğrenciler arasında ders içerisinde ve dışında da farklı biçimlerde 

görülebilmektedir. Okullarda ve toplumsal yaşamda farklı özelliklere sahip 

bireyler, siyasal ve ekonomik nedenlerle hiyerarşik olarak farklı biçimde 

konumlandırılmış insanlar arasında gerçekleşen/gerçekleştirilen ritüellerin 

yarattığı sonuçlar hakkında farklı paradigmalara bağlı olarak çeşitli görüşler ileri 

sürülmektedir. Ritüellerin toplumsal etkilerine ilişkin olarak Wulf (2009, s.240) 

şunları belirtir; 

 

Ritüeller cemaat yaratır. Ritüeller olmadan cemaatler düşünülemez 

olurdu. Cemaatler ritüel aktivitelerinde ve onlar tarafından oluşturulur. 

Ritüellerin, sebep, eylem ve etkileri onlardır. Ritüel etkinliklerin sembolik 

ve edimsel içerikleri, kimliklerini yaratır ve bu kimliklere istikrar kazandırır. 

Ritüeller, cemaatin tüm üyelerinin hangi biçimleri alması gerektiğine – 

farklı düzeylerinde de olsa- karar vermeye yardımcı oldukları, düzen 

yapıları yaratır. Bu yapılar hem gerçektir hem de katılımcıların 
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imgelemlerine kökler salmışlardır. Ritüellerin edimsel düzenlenişleri 

sırasında, yeni bir toplumsal gerçeklik yaratılır. Toplumsal hiyerarşiler ve 

güç yapıları ritüellerin edimleri sırasında bağlamına yerleştirilir ve 

sahnelenir. Düzenleme (ritüeli düzenleme) gücün sahibinin kim olduğunu 

açıkça gösterir. 

 

Wulf’un da belirttiği gibi ritüeller ile toplumsal hayatın içinde var olan 

gelenek görenekler, yaşam deneyimleri, resmi ve gayri resmi uygulamalar ile 

yeniden üretilerek gelecek nesillere aktarılır. Eğitim kurumlarının ritüellerin 

yoğun olarak sahnelendiği alanlardan biri olarak, egemen değerlerin yeni 

nesillere aktarılmasında önemli katkısı vardır.  

 

Eğitim sürecinin yaşandığı okullarda, toplumdaki hakim gruplarca 

oluşturulan/şekillendirilen toplumsal yaşamın kendisine dair siyasal, ekonomik 

veya kültürel özelliklere ait değerleri eğitim yasalarında, okul programlarında, 

etkinliklerde ve öğretmen davranışlarında görmek mümkündür.  Bu egemen 

değerler sistemi ile var olan toplumsal yapıların ve hiyerarşik güç ilişkilerinin 

devamı sağlanırken, bireyin öncelikleriyle örtüşmeyen, onu özgürleştirmeyen 

ama bazı alanlarda egemen olanların istekleri yönünde bireyin değişmesine yol 

açan kimi değerler yeniden üretilir. Başka bir ifadeyle okullar kendilerine devlet 

tarafından yüklenen egemen değerler sistemini bireylere aktararak onlardaki 

davranış kalıplarını değiştiren ve sürdüren etkilere sahiptirler. Bireylerin zorunlu 

olarak katıldıkları ve bilgi, değer, davranışlar edindikleri/edindirildikleri resmi 

eğitim sürecinde “istenilen değerlerin” sağlanmasında ritüeller (törenler ve 

törensel etkinlikler) önemli rol oynamaktadırlar. Edinilen bu bilgi ve değerler 

bireyin yaşamında etkileşim içinde bulunduğu bütün alanları belirli –çoğunlukla 

egemen-görüşler doğrultusunda algılamasına ve yaşantılarını buna göre 

değerlendirmesine neden olabilir. Wulf (2009, s.232) toplumsal yaşamın farklı 

alanlarındaki ritüellerin bireylerin yaşamındaki çeşitli ağların örülmesinde, 

bireyin yaşamı ile ekonomik, siyasal ve kültürel yapılar arasındaki bağlantıların 

kurulmasındaki etkilerini ve önemini şöyle değerlendirmektedir; 
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Ritüeller, insan varoluşunun neredeyse tüm alanlarında merkezi bir rol 

oynar. Din, siyaset, ekonomi, bilim, aileler ve eğitimde kaçınılmazdırlar. 

Farklılık ve başkalık ile başa çıkmamıza, bir cemaat hissi ve toplumsal 

ilişkiler yaratmamıza yardımcı olurlar ve insan ilişkilerine anlam ve yapı 

kazandırılmasını sağlarlar. Ritüeller geçmiş, şimdi ve geleceği bağlarlar. 

Hem süreklilik ve değişimi hem de geçiş ve aşkınlık tecrübelerini 

kolaylaştırırlar. 

 

İnsan, yaşamı boyunca pek çok ritüelle karşılaşır. Ritüeller, küçük 

yaşlardan itibaren çocukların toplum, yetişkinler ve kurumlar tarafından 

yönlendirilmesini sağlar. Belirli zaman aralıklarıyla yinelenen ritüeller yinelendiği 

zamanda geçmişteki yaşantıları o ana taşıyarak kültür aktarımınında köprü 

görevi üstlenir. Bu yolla kalıplaşmış toplumsal kurallar yeni kuşaklara ritüeller 

yoluyla taşınmış olur. Wulf  (2009, s. 246) insanın doğuşuyla başlayan ritüel 

uygulamaları ve etkilerini şöyle açıklamaktadır: 

 

Ebeveynler, erken bir yaşta, çocukluğun ritimlerini yetişkin yaşamnın 

ritimlerine uydurmaya çalışırlar ve dolayısıyla bebekler bile zamanı ele 

almanın toplumsal olarak normlaşmış tarzına alışmış olarak büyürler. 

Erken bir yaşta mutabık ritüeller, zamanın çocukluğun düzen gücü haline 

gelmesini garanti altına alırlar. İkinci olarak, zamanı içeren ritüel etkinlik 

rirüellerin sahnelenmesi ve edimlenmesi için elzem olan pratik bilgiyi azar 

azar toplamamıza imkan verir. Zamanı değerlendirmeyi öğrenmek 

kültürel öğrenme süreçlerinin bir sonucudur ve ritüeller bunda çok önemli 

bir rol oynar. Yineleyici karakterleri zamanın düzenini, daha sonra zaman 

tarafından yapılandırılan bedene yazarlar.  

 

Resmi veya geleneksel kaynaklı olarak sürdürülen ritüellerin, ortaöğretim 

düzeyindeki okullarda görünme biçimlerini, ortaöğretim öğrencilerinin 

düşünceleri ve duygusal durumları üzerindeki etkilerini belirlemek, resmi veya 

geleneksel kaynaklı ritüellerin eğitim süreçlerinde uygulanmasının yarattığı veya 

çözdüğü sorunları ve öğrencilerin bu uygulamalar karşısındaki tepkilerini tesbit 
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etmek, öğrencilerin ritüellerle (tören ve törensel davranışlar/etkinlikler) ilgili olası 

beklentilerini ortaya çıkarmak araştırmanın problemini oluşturmaktadır. 

 

 

Araştırmanın Amacı 

 

Bu çalışmanın amacı okullarda yasal ve geleneksel kaynaklı olarak 

sürdürülen ve öğrencilerin algıladığı ritüellerin eğitimsel değerlerini, 

biçimlendirici, birleştirici ve ayrıştırıcı etkilerini eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirmektir. Bu genel amacı gerçekleştirmek üzere şu sorulara yanıt 

aranmıştır. 

 

1- Liselerde ritüel (tören ve törensel davranışlar) olarak belirtilebilecek 

uygulamalar nelerdir? 

2- Ritüellerin sürdürülmesinde kullanılan temel kaynaklar (ideolojik, 

kültürel vb.)nelerdir?                                

3- Öğrencilerin gözlemledikleri veya deneyimledikleri ritüeller hakkındaki 

düşünceleri nelerdir? 

4- Okullardaki ritüeller (tören ve törensel davranışlar) sırasında öğrenciler 

hangi duyguları hissetmektedirler? Bu duygular ritüellere göre değişmekte 

midir? 

5- Ritüeller (tören ve törensel davranışlar) ile hangi toplumsal ve eğitimsel 

durumlar üretilmektedir?  

6- Okulda verilen derslerin ritüelleri destekleyen yönleri var mıdır? 

7- Okuldaki ritüel uygulamalarından sonra öğrencilerin okul içi ve dışındaki 

davranışlarında değişiklikler meydana gelmekte midir?  

8- Okul içinde gözlenen ritüellerin birleştirici ya da ayırıcı-dışlayıcı işlevi-

etkisi bulunmakta mıdır? 
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Araştırmanın Önemi 

 

İnsan yaşamı üzerinde çok yönlü etkiler oluşturabilen eğitimdeki hangi 

amaçlarla yapılandırıldığı, eğitim süreçlerinde gerçekleştirilen pratikler 

sonucunda bireyin ve toplumun yaşamına hangi müdahalelerin yapıldığı, bu 

müdahaleler sonucunda hangi dönüşümlerin ortaya çıktığı, bu dönüşümlerin 

bireylerin düşünsel, duygusal yaşamında yarattığı etkilerin araştırılması, gerek 

toplum yaşamı açısından gerekse eğitimden etkilenen tüm kesimleri açısından 

önemlidir. Araştırma, okullarda uygulanan ritüellerin eğitim alanında var 

olmasının nedenlerinin sorgulanması, öğrenciler üzerindeki etkileri, öğrencilerin 

ritüelller hakkındaki duygu ve düşüncelerinin nedenleriyle birlikte ortaya 

konması ve ortaöğretimdeki yarattığı sonuçlardan yola çıkarak ortaöğretim 

gençliğinin ve toplumun biçimlenmesine yaptığı etkilerin ortaya çıkarılmasına, 

anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca bu çalışmanın, eğitim sürecindeki 

öğrencilerin ritüel uygulamaları karşısındaki tutumlarının belirlenmesi yoluyla bu 

konuda geliştirilecek politika ve uygulama değişikliklerine de ışık tutması 

beklenmektedir. 

 

 

Sınırlılıklar 

 

Araştırma, Ankara İli Mamak İlçesindeki bir Anadolu Lisesinde 2013-2014 

eğitim öğretim yılı 1. Döneminde yapılmış olup, 9,10,11 ve 12. Sınıf öğrencilerini 

kapsamaktadır.  

 

Tanımlar 

 

Kültür, herhangi bir toplumda insanın gerçekleştirdiği üretim ilişkilerine bağlı 

olarak ortaya çıkan ve diğer yaşam alanlarını etkileme potansiyeline sahip 

düşünce, değer, tutum, davranış, bilgi, yaşam tarzı ve oluşturulmuş algı 

kalıplarının tümüdür. 
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Ritüel, bu araştırmada ritüel, tören ve törensel davranışlar olarak 

tanımlanmıştır.  

 

Eğitim, bireyin özgürlüğünü koruyan ve tüm yönleriyle gelişimini sağlayan bilgi, 

davranış ve beceri edinme sürecidir. 

 

İdeoloji, sanat, hukuk, ekonomik etkinlik, bireysel ve kolektif hayatın bütün 

belirlenimlerinde üstü örtük olarak bulunan bir dünya görüşüdür  (Gramsci, 

1971, s.328, Bottomore, 2012, s.295) 
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BÖLÜM II 

 

ALANYAZIN 

 

Kavramsal Çerçeve 

 

Bu bölümde ritüellerle ilişkisi bağlamında kültür kavramı, kültürün ideolojik 

yönü, ritüel kavramı ve özellikleri, ritüellerin sınıflandırılması, ritüellerin işlevleri, 

ritüellerin ideolojik yönü ve ideoloji ritüel ve eğitim ilişkisi ele alınmış ve ilgili 

araştırmalara yer verilmiştir. 

 

Ritüellerle İlişkisi Açısından Kültür Kavramı 

 

Ritüeller, bir toplumsal kümede var olan herhangi bir kültüre paralel olarak 

oluşturulan kalıplaşmış, süreklilik gösteren tören veya törensel etkinliklerdir. 

Dolayısıyla ritüeller, kültür kavramının içinden doğan ve ona uygun bir şekilde 

gelişen, egemen kültür biçimlerinden beslenen ve egemen kültürler 

doğrultusunda gerçekleştirilen etkinliklerdir. Ritüellerin kaynağı olan kültür ise 

çok fazla tanımı yapılmış ancak henüz tek bir tanımı üzerinde uzlaşılamamış 

geniş bir kavram olarak karşımızda durmaktadır. Kültürün en çok alıntılanan 

tanımlarından birisini Edward Tylor 1871 yılında yayınlanan Primitive Culture’da 

(İlkel Kültür) şöyle yapmaktadır: kültür veya uygarlık, en geniş etnografik 

anlamıyla alınırsa, insanın toplumun bir üyesi olarak edindiği bilgi, inanç, sanat, 

ahlak kuralları, hukuk, alışkanlık, görenek ve diğer yetenek ve gündelik edimleri 

kapsayan karmaşık bir bütün demektir (Crehan, 2006,66) 

 

Tylor’un eserinde yaptığı tanımnda kültürü tanımlayan öğelere 

bakıldığında hepsi insan yaşamının maddi gerçekliklerinden yani toplumun 

üyesi olması ile birlikte yaşam sürecinde toplumdan edindiği ve insanın 

kendisinin ürettiği kavramlardan oluştuğu görülür. Hukuk, ahlak, bilgi ve inançlar 

insanlar tarafından edinilen, kullanılan ve geliştirilen kavramlardır. Başka bir 

ifadeyle kültür insan tarafından belirlenen ve onun diğer yaşam alanlarıyla 

ilişkilendirilen bir kavramdır. Bu tespiti destekleyen önemli kaynaklardan birisi 
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Max Weber’dir. Weber insanı tanımlarken “insan kendi eğirdiği [ördüğü] anlam 

ağlarına takılı kalmış bir hayvandır” şeklinde bir metaforu kullanmaktadır(Akt. 

Crehan, 2006, s. 69). 

 

Güvenç (2011, s. 124), kültürün başka bir açıdan tanımını yapmıştır. Bu 

tanıma göre “Bilimsel anlamda kültür, toplumsal değer, ilişki ve süreçlerin 

bütününü içerir”. Kültür kavramı kullanılan dilden davranışlara, devlet 

politikasından bireysel tercihlere kadar çeşitli alanlarda kullanılan bir kavramdır 

ve yukarıda verilen tanımda olduğu gibi toplumsal ilişki, süreç ve değerleri 

içinde barındırır. Yine Güvenç’e (2011, s.126) göre; her kültürün bilinçli ya da 

bilinçsiz bir amacı, bir yönü vardır. Kültür içinde barındırdığı pek çok araçla 

kendisini ifade eder ve geleceğe taşır. “Kültür, öğrenilmiş, saklanmış ve 

öğretilen; eğitimle yeni kuşaklara aşılanan muhtevadır”(Taylor, 1871, s.1, akt. 

Güvenç, 2011, s.129). Bu alıntı bize kültürün salt ortaya çıktığı dönemi 

anlatmayan süreklilik arz eden ve gelecek kuşakları da etkileyen ve yönlendiren 

yönlerinin olduğunu ifade eder. Kültürün insan ve toplum yaşamındaki önemini 

ve etkilerini Güvenç (2011, s.361-362) şöyle açıklar: 

 

İnsan, içinde yer aldığı toplumdan aldığı kültürle beslenip gelişmekte, 

kültürlenmekte ve farklılaşmaktadır. Buna, insan varlığının “kültürüne 

göreliği” ya da “kültürel göreceliği” de denebilir. Hemen her toplumun 

sahip olageldiği kültür zenginliği ile eğitim süreci, çoğu toplumlarda 

birbirinden değişik olduğu için insan varlığı da zamanla/yaşamla 

değişikliğe uğramaktadır. Ancak, sürekliliği sağlayan insanlar birbirine 

benzer kaldıkça kültür de kendine benzerliğin sürekliliğini korumaktadır. 

Başka bir deyişle, kültürün ana (tek) nedeni ya da açıklayıcısı yine 

kendisi yani “kültür”dür. Öyle ki, iki toplumun insanları benziyorsa, 

kültürlerin de benzer olduğu; insanlar benzemiyorsa, kültürlerin de farklı 

olduğu söylenebilir. Bu kurama göre, insan değişiyorsa kültür; kültür 

değişikliğe uğruyorsa insan da değişecektir. 

 

Güvenç’in açıklamasında insanların birbirine benzemesinde veya 

benzetilmesinde kültürün önemi vurgulanmaktadır. Böylesi bir durum insanın 



11 

 

 

 

kültürel süreçlerle şekillendiğini açıklar. Güvenç (2011, s.362), insanın kültürel 

süreçlerle biçimlendirilmesini ise şöyle açıklamaktadır: 

 

İnsanın kültürel bir varlık olduğu paradigmasına göre, ‘Toplumlar 

kendilerine uygun insanı, kendilerine özgü eğitim süreci ve sahip 

oldukları kültür içeriği (yani öğrettikleri) ile yetiştirirler’. Eğitim süreci 

evrenseldir ama onun içeriği (öğrettikleri) toplumsaldır; toplumdan 

topluma değişir. Nelerin, nerede, nasıl ve nice öğrenileceğini toplumsal 

kurum ve örgütler belirler. Hemen her toplum, kendi insanını kendi 

örgütlenme düzeniyle yetiştirir. İnsan yetiştirme düzenine (Kaya, 1984) 

‘eğitim süreci’ de denir.  

 

Kültürel edinimler hem bireyin yaşamını sürdürecek üretim biçimlerini 

öğrenmesini hem de diğer insanlar arasında kendini var edebilmesini, topluma 

egemen olmuş değerlere adaptasyonu sağlayan dolayısıyla bireyin toplumla 

ilişkilerini çatışmasızlaştırmaya yönelik olarak toplumsal yaşamda önemli yer 

tutarlar. Kültürel edinimler toplumdan topluma (toplumlardaki egemen 

ekonomik, kültürel ve siyasal yapılara göre) değişir. Örneğin ihtiyaç temelli 

üretim yapan bir toplum ile kar (birikim) temelli üretim yapan toplumlar 

karşılaştırıldığında bireylerin düşünüş ve davranış biçimlerinden devlet 

yönetimlerinin anlayışlarına kadar hemen tüm yaşam alanlarının farklı şekillerde 

yapılandırıldığı görülür. Bu durum egemen üretim ilişkilerinin ortaya çıkardığı 

ekonomik kültürün diğer alanlara yansıdığını gösterir. 

 

Kültür, bir taraftan toplumun sosyolojik özelliklerini anlatan bir kavram iken 

diğer yandan da genel olarak egemen politik toplumsal düzeni anlatan bir 

kavramdır. Yani kültür tek başına toplulukların bulundukları coğrafyada 

edindikleri folklorik değerler ya da doğadan edindikleri yaşamsal bilgiler olarak 

açıklanamaz. Toplumun kendi içindeki üretim ve güç ilişkileri ve ona bağlı olarak 

kurulan yönetim biçimleri, doğrudan yaşam biçimlerine etki eder hale geldiği 

içindir ki, kültür aynı zamanda toplumun algılarına ve söylemlerine yön veren 

değerlerin çeşitli yollarla içselleştirilmesiyle oluşan genel bir politik bütünü ifade 

eder. Demokratik ya da monarşik siyasal yönetim kültürleri, toplumdaki güç 
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ilişkilerine bağlı olarak oluşmuş iki farklı yönetim şekli olup, kültür ve siyasa 

ilişkisine örnek olarak verilebilir.   Williams (1993, s.218) kültürün bu iki farklı 

görünümünü şu şekilde açıklamaktadır: 

 

[Kültürün açıklanmasında] iki temel şekil göze çarpar. Bunlar; 

(a)Toplumsal etkinliklerin, fakat besbelli ki “özgüllük taşıyan” –dil gibi, 

sanat üslupları gibi, entelektüel çalışma şekilleri gibi- bütün “kültürel” 

etkinlik katmanlarının üzerinde yer alan, bütün bir yaşam biçimini içeren 

“bilgilendiren tin” olarak ve (b) öncelikle diğer toplumsal etkinlikler 

tarafından biçimlendirilmiş bir düzenin doğrudan ya da dolaylı ürünü 

olarak, tam olarak betimlenebilen bir kültürün içinde yer aldığı “bütün bir 

toplumsal düzen” olarak. Bu konumlar, genellikle (a) idealist ve (b) 

materyalist açıklamalar olarak sınıflandırılırlar. Materyalist açıklamalar 

“bilgilendiren tin”in versiyonu olan kültür kavramından uzaklaşarak, öteki 

birincil etkinlikleri içine alır.  

 

Williams’ın da belirttiği üzere kültür farklı biçimleriyle var olan ve her 

yönüyle topluluğun yaşamını etkileyen bir olgudur. Bu etkileme genellikle 

egemen kültür doğrultusunda gerçekleşir. Başka bir deyişle toplumsal yaşam 

içerisinde kültür pek çok olguyu içinde barındıran ve egemen olan 

doğrultusunda eğilim ve bütünleşme gösteren düşünce, değer ve inançlardan 

oluşur. Ancak egemen (baskın) olan kültür doğrultusundaki bütünleştirme 

çabaları farklı yaşam gerçekliklerinin (sosyal sınıf, dil, etnisite, inanç vb.) sınıflı 

ve çok kültürlü toplumlarda bir grubun diğer sınıf ve sosyal gruplar üzerinde 

kendi kültürünü egemen kılma çabasını beraberinde getirir. Böylesi bir durumda 

kültür ve ritüeller birleştirme-bütünleştirme aracı olmaktan çok baskı, ayrıştırma 

ve ötekileştirme aracına dönüşebilir. 

 

İnsan, toplumsal ilişkiler içerisinde üretim ilişkileri, kültürel ve sosyal 

ilişkileri de kapsayan bir dizi etkinlikte bulunur. Başka bir deyişle insan üretim 

faaliyetleri ve toplumsal ilişkilerin ortaya çıkardığı kültürel ilişkiler içine doğar ve 

onunla birlikte büyür. İçinde yaşadığı kültüre göre yaşam etkinlikleri, 

düşünceleri, dili, inancı gibi yaşamının hemen her alanı şekillenir. Bireyler 
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edindikleri bu bilgi ve değerler ile kendilerini ifade ederler Çubukçu’ya (1991, 

s.30) göre, “..kültür, maddi hayatın üretiminin ve yeniden üretiminin 

süreçlerinde, insanın doğayı ve kendisini dönüştürmesine ait bilinci, tasarıları, 

bilgisi ve deney birikimi ile bunların ifade edilmesinin biçimlerini kapsar; ve bu 

insan tarihinin her döneminde, şu ya da bu düzeyde mutlaka vardır”.  

 

Kültürün toplumsal yaşamın hemen her alanını şekillendiren bir kavram ve 

değerler bütünü olduğunu kabul edersek bu şekillendirmenin kimin hangi 

yöndeki isteklerine göre şekillendiği sorusu akla gelecektir. Kültürün hangi 

kaynaklardan beslendiği, hangi amaçla şekillendirilip topluma sunulduğuna dair 

pek çok farklı görüş ortaya konulmuştur. Bu durumla ilgili olarak Marx’ın 

görüşlerini Parekh (2002, s.194-195)  şöyle aktarmıştır: 

 

Bir toplumun kültürüyle ekonomik, politik yapısı ve diğer kurumları 

yakından ilişkilidir. Marx, kültürün toplumsal bir boşlukta oluşmadığını, 

genellikle baskın ekonomik ve siyasi güç sistemini meşrulaştırma 

şeklinde bir ideolojik rolü olduğunu, bu sistemden ayrı 

düşünülemeyeceğini ve devamlı bir yeniden yorumlama ve 

yönlendirmeye maruz kaldığını öne sürerek, maddi üretim biçimine en 

önemli yeri verdi.   

 

Marx’ın 1859'da yazmış olduğu Ekonomi Politiğin Eleştirisine Bir Katkı adlı 

kitabın önsözünde belirttiği ve Williams’ın ( 1990, s. 63) aktardığı üzere: 

 

Toplumsal yaşamın üretiminde insanlar kendi istençleri dışında ve 

zorunlu olan ve maddi üretici güçlerin gelişiminde belli bir aşamanın 

karşılığı olan üretim ilişkilerine girerler. Bu üretim ilişkilerinin toplamı 

toplumun ekonomik yapısını oluşturur, bu yapı yasal ve siyasal 

üstyapının gerçek temelini oluşturan ve toplumsal bilincin kesin 

biçimlerinin karşılığı olan bir yapıdır. Maddi yaşamın üretim tarzı 

toplumsal, siyasal ve entelektüel yaşam sürecini koşullandırır.  
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Kültürün, bireylerin fiziksel ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağından dünyaya 

ve yaşama ilişkin algılarının oluşturulmasına ve bireyin yaşamsal pratiklerde 

nasıl rol alacağını belirleyen bir aktör olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. 

Bireyin ve toplumun nasıl düşüneceğini ve davranacağını, nasıl yaşayacağını 

belirleyen bir kültürün varlığı kültür ile ideoloji arasında bir bağın kurulmasını 

zorunlu kılmaktadır. 

 

Kültürün İdeolojik Yönü 

 

Herhangi bir toplumda oluşturulan ve sürdürülen kültür, bir yandan 

bireylerin özel ve toplumsal yaşamı üzerinde etkili olurken diğer yandan 

toplumların tasarımı için politik amaçlarla kullanılır. Kültür, ideolojik nedenlerle 

iktidarlar tarafından önemle üzerinde durulan ve iktidarların amaçları 

doğrultusunda sürekli müdahalede bulundukları, dönüştürmeye çalıştıkları bir 

alan olarak karşımıza çıkar. Bunun içindir ki kendi istekleri doğrultusunda 

toplumda önemli dönüşümler yaratmak isteyen iktidar sahiplerinin,  iktidarlarının 

devamı ve meşruiyetinin sağlanması açısından müdahalede bulundukları 

alanların başında kültür gelir. Kültürel alanın yeniden inşası gerçekleştirilirken 

“eski” düşünce, değer, tutum, ritüel ve davranışlar yasaklanmaya, ortadan 

kaldırılmaya çalışılır ve yerine yeni iktidarın egemenliğini sağlamlaştırmaya 

yarayacak başka kültürel argümanlar yaratılarak uygulamaya konulur.  Ayrıca 

iktidarın devamını sağlamaya hizmet eden kültürel argümanların devamlılığını 

sağlayacak eğitsel, hukuksal, idari uygulamalar ile cezai yaptırımlar yürürlüğe 

konulur. Parekh (2002, s.195-196) kültür ile siyasal, ekonomik yapılar 

arasındaki ilişki ve bunların birbirlerini etkileme, dönüştürme ve meşruiyet 

alanları yaratma mücadelelerini, bu sürecin insanı biçimlendirmedeki etkisini şu 

şekilde vurgulamıştır: 

   

Kültür ekonomik, politik ve diğer kurumları biçimlendirirken onlar da 

kültürü biçimlendirirler. Kendilerine özgü yollardan yaşanan dünyayı 

yapılandırır, olası insan edimleri ve ilişkileri yelpazesini kısıtlar, temel 

insan deneyimlerini biçimlendirir ve kültürün bağlamını içeriğini derinden 

etkiler. Üstelik hiçbir ekonomik ve politik güç sistemi yalnızca fiziksel 
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güce dayanamayacağı için, kendisini, üyelerinin, özellikle baskı altında 

kalmış ve kenara itilmiş üyelerinin gözünde meşru hale getirmek 

zorundadır; bunun yolu da onların kültürel ve ahlaki inançlarını uygun 

şekilde biçimlendirmekten geçer. Hiçbir baskın sınıfın kültürü rahat 

bırakmaması şaşırtıcı değildir. Baskı altındakiler ve kenara itilmişler ise 

yalnızca protestolara ve kuvvete güvenerek adaleti sağlayamazlar, 

baskın kültürün ilgili yönlerini yeniden yorumlamaları ya da bunlara karşı 

çıkmaları gerekir. Kültür bir meşruiyet ve kuvvet kaynağı olduğu için tüm 

politik ve ekonomik savaşlar kültürel düzeyde de yapılır ve tüm kültürel 

çatışmaların kaçınılmaz bir politik ekonomik boyutu vardır. 

 

Kültürün toplumsal yaşamı şekillendirmede ve yeniden üretimi 

sağlamadaki önemi, kültürel alana hakim olma konusunda toplum içindeki farklı 

sınıflar veya gruplar arasında bir mücadele ortaya çıkarmaktadır. Her grubun 

siyasal, ekonomik ve sosyal yaşamdan beklentileri farklıdır. Bu farklılık gruplar 

arasında çatışmaya ve mücadelelere sebep olmaktadır.  Parekh (2002, s.196) 

bu duruma ilişkin olarak şunları belirtmektedir: 

 

Hiçbir kültür çekişmelerden ve değişimden uzak kalamaz. Sınıflar, 

cinsiyetler, kuşaklar arasındaki çatışmalar ve diğerleri tüm kültürlerde 

vardır ve uygun kültürel ifade biçimleri ararlar. ...Kültür, edilgen bir miras 

değil, etkin bir anlam yaratma sürecidir; sabit değil devamlı yeniden 

tanımlanan ve yapılandırılan bir şeydir. Yeni anlamları yönlendiren ve 

sınırlandıran bir yapısı vardır, ancak bu yapı gevşek ve görece 

değiştirilebilir özelliktedir. 

 

Kültürün dönüşüm yaratan önemli bir araç olması kültür içeriğinin 

korunması veya değiştirilmesine yönelik mücadeleleri beraberinde getirir. 

Toplumda var olan kültürden olumsuz etkilenen, ayrımcılığa ve sömürüye 

uğrayanlar baskın kültürü değiştirmeye çalışırken,  hakim gruplar egemen 

ideolojiyi besleyen kültürün korunması için çeşitli sivil toplum kuruluşları ve 

devleti kullanırlar. Devletin toplumdaki bütün örgütsel yapı ve eylemleri hakim 

ideoloji doğrultusunda yönlendirmek istemesi ve çeşitli yollarla bireylerin 
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zihinlerine kadar pek çok alana biçim vermek için kültürün farklı yönlerini 

kullandığını Bourdieu (2006, s. 116) şu şekilde açıklar: 

  

Bizim toplumumuzda, devlet, toplumsal gerçekliği oluşturma araçlarının 

üretim ve yeniden üretimine belirleyici bir ölçüde katkıda bulunur. 

Örgütsel yapı ve pratikleri düzenleyen merci sıfatıyla, eyleyicilerin 

bütününe tek biçimli olarak dayattığı bedensel ve zihinsel baskı ve 

disiplinler aracılığıyla, kalıcı yatkınlıkları biçimlendiren bir eylemde 

bulunur. Ayrıca, cinsiyete, yaşa, “uzmanlığa”, vb. göre tüm temel 

sınıflandırma ilkelerini dayatır ve aşılar; ve örneğin ailenin kökeninde yer 

alan ya da okul (seçilenler ile elenenler arasında, tıpkı soyluların kabul 

töreninin yaptığı gibi, kalıcı, çoğunlukla değişmez farklılıkların kurulduğu 

bir kutsanma uzamı olan okul) sistemi aracılığıyla işleyen tüm 

kurumlandırma törelerinin simgesel etkililiğinin kökeninde yer alır.  

 

Devletin egemen ideolojisini sürdürmek veya dönüştürmek üzere roller 

yüklediği kültürel alanlardan biri eğitimdir. Kültürün ilişkisel boyutları üzerine 

araştırmalar yapan Bourdieu (2006,106-107) devletin eğitim sistemi ve okul 

aracılığıyla kültür alanına müdahale etmesini ve onu biçimlendirmesini şöyle 

açıklamaktadır: 

 

Devletin kültür alanındaki birleştirici eylemi, özellikle de okul ve XIX. 

yüzyılda ilköğretimin yaygınlaşmasıyla devreye girer; bu ulus-devletin 

kurulmasının temel öğelerinden biridir. …Kültürel ve dilsel birleşme, 

egemen dil ve kültürün meşru olarak dayatılmasını ve tüm diğerlerinin 

saygınsızlığın kucağına atılmasını (yani ağızlar ve lehçeler olarak 

değersizleştirilmelerini) beraberinde getirir. 

 

Kültür, toplumsal yaşam içerisinde pek çok biçimde kendini gösterir. 

Toplumlar içinde bir yandan yazılı yasalar ile toplumsal yaşam düzenlenirken 

diğer yandan toplumun öteden beri getirdiği geleneksel sözsüz kültürel kalıplar 

ile davranış, düşünce ve eylemlere yön verilir. Topluluk yaşamını düzenleyen bu 

ve benzeri kültürel düzenlemeler sonucu oluşturulan bazen zımni bazen de açık 
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anlaşmalar ile farklı maddi ilişkiler sonucunda oluşan grupların birlikte hareket 

etmesi sağlanır. Bu durumu Malinowski (1992, s. 70) şöyle açıklar: 

 

Kültürün temel olgusu, yaşadığımız, öğrendiğimiz ve bilimsel biçimde 

gözlediğimiz gibi, insan varlığının kalıcı gruplar halinde örgütlenmesidir. 

Böyle gruplar herhangi bir mutabakatla bağlanmıştır, belli geleneksel 

yasa ve törelerle, kısacası Rousseau’nun contract social’ine (toplumsal 

sözleşme) uygun olan bir şeyle. Bu grupların belirli maddi veriler 

içerisinde her zaman birlikte hareket ettiklerini görürüz, bu maddi 

verilerse onlar için saklı tutulması gereken bir çevre parçası, bir miktar 

alet ve el ürünü, yasal olarak onlara ait bir miktar servettir. 

 

Malinowski’nin belirttiği gruplar birlikte hareket etmeyi sağlamak üzere pek 

çok kültürel araç kullanırlar. Toplumu oluşturan ve farklı maddi yaşam 

pratiklerine sahip sınıfların varlığı toplumun her konuda aynı düşünceyi 

paylaşmasını imkansız kılar. Bu durumu dönüştürmek üzere kültürel araçlara 

başvurulur. Kültürel araçlar ile bireylere maddi yaşam pratiklerinin bir gereği 

olmayan değer, bilgi ve tutumların empoze edilmesini Freire (2008, s.136)  

şöyle betimlemektedir: 

 

Kültürel istila sonucunda üretilen bilinç kişinin kendisine ait olmayan ve 

onu egemen ve güçlü olan kültür ile kendi değerleri arasında çatışmaya 

ve genellikle egemen tarafın bireyüstünde zaferiyle sonuçlanan bir durum 

yaratır. Egemenlik altındaki bilinç, bölünmüştür, kaypaktır, korku ve 

güvensizlik doludur. 

 

Kültürün egemenlik/iktidar ilişkileri bağlamında yaşandığına ilişkin olarak 

McLaren (2011, s.297) şunları belirtmektedir; bireylerin kendi kültürlerini 

açıklama yetenekleri belli grupların sosyal düzen içinde kullanabildikleri belli 

güçlerle ilgilidir. Değer ve inançların belli tarihsel deneyimleri paylaşan bireyler 

tarafından ifade edilme derecesi, toplumda sahip oldukları ortak güç tarafından 

belirlenir. 
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Kültürün iktidar mücadelesinde çatışmaların yaşandığı bir alan olması 

kültürün ekonomik, sosyal ve siyasal egemenlik biçimlerini sürdürmede taşıdığı 

önemi açığa çıkarır. Kültürün toplum içinde farklı özelliklere sahip pek çok 

grubun hemen her alanda yönlendirilmesinin, itaat altında tutulmasının ve ezilen 

sınıfların egemen sınıflara başkaldırılarının pasifize edilmesinin bir aracı olarak 

işlevsel bir role sahip olması iktidar ile kültür arasında sürekli bir ilişkinin 

varlığını doğurur. Kapitalist eğitim sistemlerinde okullardan başlayarak üretilen 

iktidar odaklı kültürel üretimler de bu süreçte önemli bir görev üstlenir. McLaren 

(2011, s. 297-298) bu durumu şöyle açıklar: 

 

Kültür güç ilişkilerinin altında yatan politik mantığı aydınlatan bu bahsi 

geçen literatürden üç çıkarım yapmak mümkündür. İlk olarak kültür baskı 

ve bağımlılık formlarını üreten sınıf, cinsiyet ve yaş oluşumlarının içinde 

yer alan sosyal ilişkilerin yapısı ile yakın bir bağa sahiptir. İkinci olarak, 

kültür, basitçe bir yaşam tarzı olarak analiz edilemez, farklı grupların, 

baskı ya da baskılanmış sosyal ilişkilerinde denk olmayan güç ilişkileri 

yoluyla isteklerini tanımladıkları ve isteklerinin farkına vardıkları bir üretim 

şekli olarak kabul edilebilir. Üçüncü olarak kültür, içinde belli bilgi ve 

deneyim formlarının üretim, meşrulaştırma ve dolaşımının, sınıf 

çatışmasına bağlı ana alanları oluşturduğu bir mücadele alanı olarak 

görülür. Burada önemli olan şey, bu çıkarımların her birinin, okul kültürü 

ve daha geniş kapitalist toplum çerçevesinde eşitsizliklerin sürdürülmesi 

ve bu eşitsizliklere karşı konulma yolları ile ilgili temel sorular 

yöneltmesidir. 

 

Swartz’a (2011) göre, bireyler ve gruplar, toplumsal düzendeki konumlarını 

korumak ve yükseltmek için çeşitli kültürel, toplumsal ve simgesel kaynakları 

kullanırlar. Kültür, iktidar ve ideoloji üretmede kullanılan bir sermaye olarak 

karşımıza çıkar. Bourdieu (1977d:114-115, akt. Swartz, 2011, s. 122-123) kültür 

süreçlerinin, üreticilerinin iktidar yaratmadaki rolü üzerinde durur. Bourdieu’ya 

göre, hakim simgesel sistemler hakim grupların bütünleşmesini sağlarken, 

ezilen gruplar için ayrım ve hiyerarşi yaratır ve tahakküm altındakileri, toplumsal 
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ayrımların mevcut hiyerarşilerini kabul etmeye sevk ederek toplumsal 

tabakalaşmanın meşruluk kazanmasını sağlar. Dolayısıyla siyasi bir işlev görür. 

 

Toplumsal yaşamı yönlendirme erkine sahip sınıflar, sahip oldukları 

ideolojiyi toplumun hiyerarşik güç ilişkileri örüntüsü içerisine kültürel araçlarla 

yayarak bireyleri bu örüntü içerisinde kontrol eder ve hakim ideoloji 

doğrultusunda yönlendirip sistemi yeniden üretirler. Swartz’ın (2011, s.11) 

deyişiyle kültür, inançları, gelenekleri, değerleri, dili kapsar; aynı zamanda 

bireyleri ve grupları kurumsallaşmış hiyerarşilere bağlayan pratikleri dolayımlar. 

Yatkınlıklar, nesneler, sistemler, kurumlar vs. –hangi biçim altında olursa olsun-

kültür, iktidar ilişkilerini somutlaştırır. 

 

Kültürün toplumsal yapıyı yeniden ürettiği ve insanların da bir nesne gibi 

biçimlendirildiği görüşü bazı yazarlar tarafından çeşitli gerekçelerle destek 

bulmaz. Bu yazarlardan biri olan Parekh’e göre (2002, s.201-202): 

 

Kültürleri tarafından belirlenmelerine rağmen insanlar, ona eleştirel gözle 

yaklaşamayacak veya onu oluşturan inanç ve adetlerin üzerine çıkıp 

diğer kültürlere uzanamayacak şekilde biçimlendirilip yönlendirilmezler. 

Kültürel determinizm yalnızca, kültürün kendi dışından gelen etkilere açık 

olmayan tutarlı ve sıkı yapılandırılmış bir bütün olduğunu ve bireylerin 

bağımsız düşünceden yoksun, edilgen ve esnek malzemeler olduğunu 

varsayarsak anlam kazanır. Bu varsayımlardan hiçbiri geçerli değildir. 

Kültür tek başına var olamaz, İlgili toplumdaki ekonomik ve politik 

düzenlemelere, teknolojik gelişim seviyesine kopmaz ağlarla bağlanmıştır 

ve bunlardan etkilenir. 

 

Kültüre dair açıklamaları kısaca toparlarsak; kültür maddi yaşam 

koşullarına bağlı olarak oluşan, toplumdaki pek çok durumdan (ekonomik, 

teknolojik, siyasal vb.) etkilenen başka bir deyişle belirli koşullara göre üretilen, 

etnografik anlamı dışında toplumsal yaşamın çeşitli alanlarının ve eğitim 

sisteminin biçimlendirilmesinde önemli rol atfedilen/yüklenen bir kavramdır. 

Kültürün yapısının toplumsal yaşamla ilişkisel oluşu ve kültüre ait araçların (dil, 
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edebiyat, değerler, nesneler, simgeler, ritüeller vb.) varlığı toplumsal yaşamın 

yönlendirilmesinde kültürü etkili kılar. Bu durum hakim ideoloji aktörlerinin kültür 

üzerine eğilmelerine ve kültür aracılığıyla, istenilen toplumsal düzeni kurmak 

için mücadele etmelerine neden olur. Bu anlamda üretilen kültürün bir parçası 

olan ritüeller siyasal yaşamda ve eğitim kurumlarında yarattığı “anlamlandırma 

sistemi” ile bireylerin hem okuldaki eğitim sürecinde hem de okul eğitimi 

sonrasındaki genel toplumsal yaşamının biçimlendirilmesinde etkili olmaktadır.  

 

Ritüel Kavramı 

 

Ritüel, kültürel alan içerisinde yer alan, kültürün değişik yönlerini ifade 

etmek ve güçlendirmek üzere kullanılan törensel etkinliklerdir. Ritüel kavramının 

genellikle ayin kavramı ile aynı anlamda kullanıldığı yerler de olduğundan dolayı 

yabancı literatürden Türkçeye çevrilişinde bazı zorlukları olan bir kavramdır. 

Bununla birlikte farklı dillerden beslenen bir kavramdır. Özbudun’a (1997, s.16) 

göre ritüellerin farklı dillerdeki karşılıkları “rit(Lat. ritus, İng. ve Fr. Rite), ayiyn 

(ing ritual, Fr. Rituel) ve tören (ing. Ceremony)” şeklindedir.  

 

Antropolojik kaynaklarda tören ve ritüellerin farklı anlamlar taşıdığı 

yönünde tartışmalar yürütülmüştür. Törenlerin daha çok ayin şeklinde dinsel 

içerik taşıdığını anlatan antropologların yanında bazı antropologlar da seküler 

ritüellerin var olduğunu ve bunların dinsel ortamlarda gerçekleşmediğini 

dolayısıyla dini anlam taşımadıklarını ileri sürmektedirler. İnal’a (2010, s. 188) 

göre günümüzde “rite”, “ritual” ve “ceremony” kavramları yaygın bir biçimde eş 

anlamlı olarak kullanılmaktadır.  

 

Ritüelin tanımı farklı kaynaklarca değişik yanları ön plana çıkarılarak farklı 

şekillerde yapılmıştır. Bunlardan biri Lukes’in tanımıdır.  Cannerton’un (1999, 

s.70) S. Lukes’tan aktardığı tanıma göre; Tören (ritüel) onu kullananların 

dikkatini özel bir önem taşıdığını düşündükleri düşünceyle ve duyguyla ilgili 

şeylere çeken, simgesel nitelik taşıyan türden ‘kurallarca yönetilen’ etkinlikler 

‘dir.  
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Meşeci (2007, s.35) ritüellerin kendilerine özgü niteliklerini ve toplumsal 

yaşam üzerinde etkilerini yabancı literatürde yer alan bilgileri bir araya getirerek 

şu şekilde sınıflandırmıştır; 

 

Mekanik şekilde tekrarlanan davranış olarak ritüel: Ritüel ilk önce 

özellikle düşünmeden, rutinleşmiş, alışılmış, saplantılı ya da taklitçi 

(memetik) bir şekilde hareket etme olarak tanımlanmıştır. Bu yüzden 

mantıklı birincil düşüncelerin sadece fiziksel ifadeleri olarak tamamıyla 

biçimsel, ikincil olarak ele alınmıştır (Bell, 1992, s.19 ). 

 

Sosyal hayatın kolektif bir göstergesi olarak ritüel: E. Durkheim 

ritüelleri genelleştirilmiş, tecrübe edilmiş ve toplum tarafından kabul 

edilmiş kolektif inançlar, idealler ve davranış kuralları anlamında 

kullanmıştır. Dolayısıyla, ritüelin anlamı burada bireyin sosyal olarak 

uygun bulunan ve koşullanmış olduğu algısı ve davranışı anlamındadır. 

 

İktidar meşrulaştırıcı bir mekanizma olarak ritüel: J. Kelly ve M. 

Kaplan (1990, s.125) ritüellerin hayali, statik, aşkın bir düzen meydana 

getirerek şekillendirilmiş, tekrarlayan hareketlerle tartışılmaz geleneksel 

otoriteyi meşrulaştırdıklarını  belirtirler. D. Kertzer de ritüeli toplumbilim 

açısından ele almış ve ritüeli siyasal sistemlerde iktidar meşrulaştırıcı bir 

mekanizma olarak tanımlamıştır. Ritüelin özellikle iktidar ilişkilerindeki 

rolünü vurgulamış, gerek iktidarı elinde tutan, gerekse bunu elde etmek 

için mücadele eden güçlerin ritüelden oldukça fazla yararlandığını 

belirtmiştir. Ritüel yoluyla insanlar hükümdarın insanlar aleminin ötesinde 

olduğu umut ve inançlarını ifade etmektedirler. 

 

Toplumsal değişim yaratma potansiyeli olan bir mekanizma olarak 

ritüel: V. Turner (1967, s.95) ise ritüeli, toplumsal değişim yaratma 

potansiyeli olan bir mekanizma olarak tanımlamıştır. D. Kertzer (1988, 

s.153) ritüellerin her zaman geleneksel otoriteyi desteklemediğini, 

devrimci hareketlerin de ritüelden önemli ölçüde yararlandığını ve 

böylece değişim yarattığını belirterek,  Turner’in üzerinde durduğu ritüelin 
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değişim yaratma potansiyelinin siyasal bağlamda da geçerli olduğunu 

göstermiştir. 

 

Kültürün bir parçası olan ritüeller, toplumsal ve siyasal yaşamda var olan 

değer yargılarını ve davranışları geçmişten günümüze tekrarlar yoluyla aktaran 

etkinlikler olarak tanımlanabilir. Abeles (Leach, 1971,403 akt. Abeles, 2012:147-

148) ritüel kelimesinin kullanılmasında yaşanan anlam karışıklıklarını önlemek 

için E. Leach’in sınıflandırmasından söz etmiştir. Bu sınıflandırmaya göre 

[ritüel]: 

 

I. Belirlenmiş amaçlara yönelen ve doğrulama normlarımıza göre 

tamamen mekanik olarak gözlenebilir sonuçlar üreten davranışlar. 

Bunlara teknik-akılcı davranışlar diyoruz. 

II. Bir işaretleşme sisteminin parçası olan ve araçlar ile amaçlar arasında 

mekanik bir bağ nedeniyle değil de kültürel olarak tanımlanmış bir iletişim 

kodunun varlığı nedeniyle enformasyon aktarmaya yarayan davranışlar. 

III. I.maddede belirtilen teknik-akılcı anlamda değil, ama aktörlerin 

kültürel anlaşmaları işlevinde kendilerinden etkili olan davranışlar ya da 

yine, kendilerinden etkili kabul edilmiş olmadıklarından, gizli güçleri 

çağırmaya yönelik davranışlar. Bunlara ‘büyüsel davranışlar’ diyoruz. 

 

 

Ritüellerin Özellikleri 

 

Bu bölümde ritüelin zaman, mekan, disiplin ve denetim kavramları ile 

ilişkisi incelenecektir. Kültürün öğelerinden biri olan ritüellerin özelikleri 

bulunmaktadır. Taşıdıkları bu özelikler ritüele, ritüelin amacına ve kullandığı 

argümanlara göre ait oldukları insan topluluğunu farklı derece ve biçimlerde 

etkileme gücü verir. Özbudun’a (1997, s.19) göre ritüeller’in ortak nitelikleri 

şunlardır: 

 

- Simgesellik  

- Standartlaştırılmışlık, 
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- Tekrarlayıcılık, 

- Pratik sonuca yönelik olmayış, 

- Değişime kapalılık ya da çok yavaş değişme, 

- Kendiliğindenliğe çok sınırlı yer veriş ve, 

- ‘Kutsal’ addedilenle bağlantılı olmak, kutsal’ın müdahalesini sağlama 

girişimi oluştur. 

 

Özbudun’un da açıkladığı üzere ritüellerin kendilerine özgü kuralları, 

davranış kalıpları, müzikleri, yapıldığı alanlar, belirlenmiş zamanları, özgürlüğe 

ve sorgulamaya kapalı oluşu, belirlenmiş söylem ve beden dili, tekrarlayıcılığı, 

kutsal adledilene saygı ve bağlılık gösterileri ile mistik havaya sahip olması gibi 

özellikleri içeren yönleri bulunur.  Ritüeller içerisinde yüceltilen değerlerin varlığı 

ve yaratılan mistik ortam ritüele katılanlar üzerinde ritüelin etkisini artırır. 

Donnan ve Wilson (2002, s.120) bu durumu şöyle ifade etmektedir;  

 

….mistifikasyon, bir çok ritüelin bir parçasıdır. Hatta kimi dinsel törenlerin 

esas amacı, disoryantasyon bile olabilir. Bu türden ritüeller, 

katılımcılarının bir eşik durumuna; akıl karıştırıcı, bazen kirletici, ama 

genelde dönüştürücü bir geçişsel duruma girmelerini ister. Geçit törenleri 

insanları marjinalite koşullarına yerleştirerek yapar bunu. Bu marjinallik 

koşullarında insanlar, topluma yeni bir statü ile geri dönmeden önce, 

genel de tecrit ve acıyı yaşantılarlar. Bu ritüeller sırasında, ritüele 

katılanlar ve onların kendi kültürleri içerisindeki ilişkileri, sürekli değişiklik 

arz eder ve belirsizdir. Eşiklik, ara bir durum, yani bir sosyal varlık 

durumundan başka bir sosyal varlık durumuna yolculuktur. 

 

Ritüellerin doğasında var olan önemli öğelerden biri ritüelin zamanıdır. 

Ritüeller ait olduğu tarihsel dönemi yeniden anlatır ve o dönemin tekrar “ritüel 

içinde yaşanmasını” sağlar. Başka bir ifadeyle törenlerin (ritüellerin) etkileri 

tören zamanlarıyla sınırlı değildir. Tören anından sonraki zamanlarda da ritüel 

anına dair davranış, anılar ve belirlenen kalıpların etkisi yaşanmaya devam 

eder. Bu durum geçmişin devam ettiğini düşündürür. Ritüellerdeki zaman 
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kullanımının, özellikle çocukların egemen toplumsal yaşamı öğrenmesi 

konusundaki rolünü Wulf (2009, s. 246) şu şekilde belirtir: 

 

Mekana ek olarak zaman, ritüel etkinliğin öteki kurucu koşuludur. İlk 

olarak ritüeller çocuklara toplumda zamanın nasıl düzenlendiğinin 

öğretilmesinde elzem bir rol oynar. Ebeveynler, erken bir yaşta, 

çocukluğun ritimlerini yetişkin yaşamının ritimlerine uydurmaya çalışırlar 

ve dolayısıyla bebekler bile zamanı ele almanın toplumsal olarak 

normlaşmış tarzına alışmış olarak büyürler. 

 

Törenler sırasında zamanın programlanması, belirlenmiş etkinliklerin 

ulaşılmak istenilen amaca en uygun sıra ile düzenlenmesi, bu sürede bireylerin 

belirlenen hedefler doğrultusunda alanda tutularak ritüelde aktarılması gereken 

mesajın tamamını edinmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır. Foucault (2013, 

s.240) bu durumu şu şekilde açıklar: 

  

Birbirini izleyen faaliyetlerin “dizi” haline getirilmeleri, sürenin iktidarın 

hesabına kuşatılmasına izin vermektedir, ayrıntılı bir denetim ve zamanın 

her anına dakik bir müdahale (farklılaştırma, düzeltme, cezalandırma, 

eleme olanağı; bireyleri aştıkları diziler içinde ulaştıkları düzeye göre 

belirleme ve buna bağlı olarak kullanma olanağı; zamanı ve faaliyeti 

birikimli hale getirme, onları bir bireyin nihai kapasitesi olan sonuncu bir 

sonuç içinde toplumsallaşmış ve kullanılabilir olarak yeniden bulma 

olanağı. Zamansal dağınıklık toplanarak, ondan bir yarar sağlanmakta ve 

elden kaçan bir süre üzerindeki egemenlik korunmaktadır. İktidar 

zamanla doğrudan doğruya eklemleşmekte; onun denetimini sağlamakta 

ve kullanımını garantilemektedir.  

 

Ritüeller, içerdiği kodlar ile toplumda var olan davranış ve değerlerin nasıl 

görülmesi gerektiğine dair uyarılar verir ve yol gösterir. Ritüeller yolu ile 

toplumsal ilişkiler egemen olan haliyle yeniden üretilerek sürdürülmeye çalışılır. 

Wulf (2009, s. 239) ritüeller yoluyla toplumsal ilişkilerin düzenlenmesine dair 

şunları belirtmektedir: 
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Ritüeller sembolik olarak kodlanmış eylemler ve yorumlanması ve 

okunması gereken kültürel birimler olarak görülür. Onları okumak ve 

yorumlamak toplumsal ilişkiler ile ilgili bilgiler üretir, bu bilgiler pek de 

kurumsal boyutlarında değil, değerler ve anlamların aracıları olarak 

göstergebilimsel ve anlambilimsel boyutlarında görülürler. Ritüeller, insan 

ilişkilerinin toplumsal unsurunun kültürel zemini kullandığı anlamlı 

etkileşim ve iletişim biçimleri olarak anlaşılır. Metin olarak okunurlar ve 

dolayısıyla ritüel etkinlik “yoğun tasvir” (Geertz) yaratmak için 

kullanılabilirler. 

 

Ritüellerin bir türü ve bu araştırmanın da konusu olan törenler ve törensel 

etkinlikler içerdiği belirli özellikler ile araçsal işleve sahiptirler. Törenlerin 

doğasına ve yarattığı etkilere ilişkin olarak Wulf (2009, s. 234) şunları belirtir; 

 

Çok sayıda insanın karşılıklı bir amaç gütmesinin geleneksel olduğu 

törenler, şölenseldirler ve durumun özel doğasını kutlamaya yararlar. 

Birbirine ait olmayı gösterirler ve ayrıca gücün bir ifadesidirler. Adamalar 

ve başlatımlar, yeni durumun törensel bir şekilde anılmasını gerektirler. 

Ulusal bayramlar ve anma günleri törenlerin güç ve birliği göstermesini 

gerektirir;  bu törenler siyasi dünyaya ve toplumsal kurumlara kendilerini 

ifade etmeleri için bir fırsat verirler. 

 

Connerton (1999, s.72) törenlerin kendi amacının dışına çıkarak bireyin 

yaşamındaki diğer alanları da etkilediğini şöyle ifade etmektedir: 

  

Törenlerde neyin gösterisi yapılmış olursa olsun, bunlar aynı zamanda 

törenle ilgili olmayan davranış ve düşünüşlerin de içine işler. Zaman ve 

uzam içinde belli sınırları bulunmakla birlikte ritüeller (törenler), bu 

sınırlarından taşabilir. Törenler, tören niteliği taşımayan bazı eylem 

kümelerine nazaran önemli oldukları için, bir toplumun tüm yaşamı 

açısından anlamlı bulunurlar. Törenlerin, onları gerçekleştirenlerin 

yaşamlarına değer ve anlam kazandırma güçleri vardır. 
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Tören (ritüel) sırasında bazı yüklenmiş kavram ve kelimelerin yinelenmesi, 

kişi adları ya da kişi zamirlerinin zafer sözleri, hedef belirlemeler, hedef 

nesnesini etki alanına çekme isteği, lanet okumalar ve ant içmeler törenlerin 

uygulanımı içinde göze çarpan karakteristik özelliklerdir. Ayrıca törenler 

sırasında kullanılan bu dil farklı biçimlerde isteklerle bireylere değişik roller 

yükler. Örneğin yalvarmak, sormak, şükretmek, teşekkür etmek gibi fiiller güven, 

saygı, itaat, pişmanlık, minnettarlık duygularını törene katılan bireylere anlatır ve 

buna uygun tutumlar yaratır.  

 

Connerton (1999)  törenlerde kullanılan beden dilinin aktarılmak istenen 

mesajın etkili bir şekilde ulaştırılmasına ilişkin olarak; [Törenler sırasındaki] .”.bu 

tür uygulayımsal eylemler [komutlar], ortaya koyduğu ifadenin maddi olarak elle 

tutulur nitelikte, net olması nedeniyle de, özellikle etkilidir ve bu tür dile getirme 

eylemlerinin dağarcığının yalın düzeyde olması, hemen uygulayımsal güce 

sahip olmalarını ve bellek destekleyici sistemler olarak etki göstermelerini 

sağlar” demektedir. 

 

Törenlerde genellikle kısa ve tekrar eden kelimelerin seçilmesi ve bu 

kalıplanmış ifadelerin tekrarı tören dili olarak adlandırılan özel bir söylem 

yapısının oluşmasını sağlamıştır. Bunun sınırlı ama etkin bir dil olduğuna dikkat 

çeken Connerton(1999, s.95) tören dilinin biçimi hakkında şunları belirtir: 

 

Tören dilinin biçimcilik (formalizm) özelliği bundan daha açık bir bellek 

destekleyici etkiye sahiptir. Bir dilin kompozisyonu, el altındaki lengüistik 

seçimler dizisini sınırlayacak biçimde sistemli olarak yapıldığında, onun 

biçimselleştirilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Bu yargı, birçok dilsel 

seçenekten vazgeçilip, sözcük, sözdizimi ve biçem seçiminin günlük 

dilden çok daha sınırlı olduğu tören için daha geçerlidir. 

 

Tarih, törenlerin toplumsal dönüşüm yaratmada kullanılan araçlar 

olduğunu göstermiştir. Köklü değişimlerin amaçlandığı toplumlarda eski 

ritüellerin ortadan kaldırılması ve yeni ritüellerin yaratılması veya var olan 

ritüellerin özelliklerinin, uygulanış biçimlerinin değiştirilmesi topluma dönüşüm 
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hakkında güçlü mesajlar verilmesini sağlar. Bu yönüyle ritüellerin ideolojik 

araçlar olarak kullanıldığı söylenebilir. 1930’lu yıllarda Almanya’da Hitler’in 

iktidara gelişinden sonra yeni ritüeller “icat edilmiş”, Hitler’in doğum günü, ant 

içmeler ve yürüyüşler etkinliğinde kutlanır olmuştur. Yine 21 Haziran 

gündönümü, SS’lerin ve Hitler Gençliğinin geçiş törenleriyle karşılanan ve 

kutlanan bir ritüele dönüştürülmüştür. Bu örneklerden de görüldüğü üzere derin 

ve kalıcı toplumsal dönüşümler yaratılmak istendiğinde eski ritüellerin ortadan 

kaldırılması, yeni ritüeller oluşturulması ya da var olan ritüellerin yeni iktidara 

hizmet edecek biçimde özelliklerinin dönüştürülmesi yollarına 

başvurulmaktadır(Connerton,1999). 

 

Ritüeller bilişsel ve bedensel alışkanlıkların birlikte eylemine sahne olur. 

Böylesi bir eylemlilik ritüeldeki önemli ve önemsiz görünen değerlere ve bilgilere 

ait sınıflandırmaların sadece ritüele katılan grubun o an için duyduğu değil diğer 

zamanlarda da bu sınıflandırmayı anımsamalarını yaratır. Uygulama sırasındaki 

alışkanlık bir ikna süreci yaratarak oluşturulmuş ve ritüelle ortaya konan bilişsel 

sınıflandırmanın varlığını sürdürmesine neden olur.  

 

Ritüellerin diğer bir özelliği ritüel mekanının düzenlenmesi ve ortamda 

bulunan bireylerin ritüelin amacına en iyi hizmet edecek şekilde yeniden 

örgütlenmesidir. Hiyerarşiye göre sınıfların yerlerinin ayrılması, aynı sınıfta 

bulunanların belirli bir düzende, kız erkek, kısa boylu uzun boylu, aynı hizada 

durma, bazen başarılı ve itaatkar olanların ya da serveti iyi olduğu için “iyi” 

giyinebilenlerin ön sıralara alınması gibi şekillerle ritüel alanı yeniden dışsal bir 

örgütlenmeye tabi tutulur. Foucault (2013, s. 223) ritüeller sırasında 

gerçekleştirilen düzenlemelerin öğrencileri dışsal denetimle yönlendirmeye yol 

açtığını şu şekilde betimler; 

 

Okul mekânının öğreten bir makine olarak, ama aynı zamanda gözeten, 

hiyerarşik hale getiren, ödüllendiren bir makine olarak da işlev görmesini 

sağlamıştır. Böylesi bir düzenleme içerisinde “öğrencilerden her birinin 

belirlenmiş bir yeri olacak ve bu öğrencilerden hiçbiri okullar müfettişinin 
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[okul öğretmeninin] emri ve rızası olmadan burayı ne bırakacak ne de 

değiştirecektir. 

 

Foucault’un da belirttiği gibi, ritüellerde mekan düzenlemesi ile bir yandan 

alanın ritüelin amacına –ki bu amaç bireylere mesajların en etkili biçimde 

ulaştırılması ve benimsetilmesidir- ulaşacak en iyi diziliş hedeflenir diğer 

taraftan bireylerin denetim altına alınması ve yönlendirilmesi sağlanır. 

 

Ritüeller sırasında gerçekleştirilen disiplin uygulamaları yer seçimleri ve 

düzenlemelerin sonucunda bir görüntü ortaya çıktığını belirten Foucault’ya 

(2013, s.224-225) göre,  …ilk büyük disiplin işlemlerinden biri karmaşık, 

yararsız veya tehlikeli kalabalıkları düzenli çocuklar haline dönüştüren “canlı 

tablolar”ın oluşturulmasıdır. Tablo haline getirmenin disipline yönelik dağıtım 

biçimi altındaki işlevi, çoğunluğu kendi için işlemek, onu dağıtmak ve ondan 

mümkün olan en fazla sonucu elde etmektir.  

 

Ritüellerin Sınıflandırılması 

 

Ritüelleri (törenler ve törensel uygulamaları) ritüelin kaynağına, hangi 

amaçla (hiyerarşi üretme, ayrıştırma, birleştirme, kutsallaştırma) üretildiğine, 

yapıldığı zamana, yapıldığı yere, hangi toplumsal (etnik, siyasal, dinsel) grup ya 

da sınıf tarafından oluşturulduğuna göre farklı şekillerde sınıflandırmak 

mümkündür. Aşağıda ritüellerin sınıflandırılmasından örnekler verilmiştir. Buna 

göre ritüeller kaynağına göre resmi veya geleneksel (resmi olmayan) ritüeller 

olarak sınıflandırılabilir. 

          

Resmi Ritüeller: Kaynağını devletin yasalarından ve yönetmeliklerinden yani 

toplumu yöneten egemen gücün tasarılarından alan, uygulanan, denetlenen ve 

kayıt altına alınan törenler olarak tanımlanabilir. 

 

Geleneksel (Resmi Olmayan) Ritüeller: Yazıya ve kaydetmeye dayalı 

olmayan pratikler olarak ritüellerin kuşaktan kuşağa aktarılması resmi olmayan 

ve geleneksel-genellikle kolektif bir özelik gösteren- ritüeller adı altında 
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sınıflanabilir. Connerton (1999, 80-81) geleneksel ve kolektif ritüellere örnek 

olarak Karnaval törenlerini gösterir: 

  

Karnaval, “halkın” içinde, tek tek üyelerin insan topluluğunun ayrılmaz 

parçaları durumuna geldikleri, böylece “halkın kösnül [cinsiyeti ortaya 

koyan] maddi bedensel birliğinin ayırımına vardığı bir kolektivite olarak, 

“kendi bildiği biçimde”  örgütlendiği bir eylem olarak görülmektedir. 

Böylece kolektif bir varlığı tek beden durumuna getirerek çeşitli halk 

şenlikleri, halka, var olan kategorilerin değil; ütopyanın, içinde “tüm 

insanların maddi bolluğa, özgürlüğe, eşitliğe, kardeşliğe ulaşma başarısı” 

kazanılacağı gelecekteki durumun imgesini sağlayacakları söylenebilir. 

Karnaval kolektif ve halkın haklarını dile getirip savunmasını yapar. 

Törenleri yorumlamanın bir yolu olarak bu bize, simgesel kodlamanın 

farklı bir türünü, ona başvurulmadığında (başka türlü) söylenmemiş, 

söylenemeyecek olanın söylenip, gelecekte işlerin hangi yönde 

gelişeceğinin üstü kapalı olarak gösterildiği kodlama türünü sunmaktadır; 

ama yine de Durkheimcı karşılığı, yani bir çeşit kolektif metin içindeki 

simgesel temsil gibi aynı tür içine girer. 

 

Karnavalların ritüel bileşenlerine ilişkin olarak Wulf (2009, s. 235) ise 

şunları belirtir: 

 

Renkli ve çeşitlidirler, kendiliğindenlik ve yaratıcılık teşvik edilir. Ritüel 

olayların dramatik ve dışavurumcu yanını vurgularlar. Oynak 

anları/uğrakları vardır. Böylece hisler ve ifadeler için bir biçim sağlarlar. 

Süreklilik, otantiklik ve kökenler hakkında soru sormazlar. 

 

Burada özel bir ritüel türü olarak karnavallara yer verilmesinin nedeni, 

ritüelin gücünü aldığı kaynak ve ritüellerin hangi amaçla yapıldığı ve katılanların 

ritüel içindeki konumlarını göstermesi, katılanların ritüeller de kendilerini ne 

derece ifade edebildiklerinin değerlendirilebilmesi ve siyasal, dinsel başka bir 

deyişle dıştan denetim yoluyla gerçekleştirilen ritüellerle karşılaştırma 

yapılmasına olanak sağlayacak olmasıdır. 
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Ritüellerin içerdiği özelliklere göre farklı araştırmacılar tarafından yapılan 

sınıflandırmaları Meşeci’nin (2007) araştırmasında yer bulmuştur. Buna göre: 

 

Eğitim bağlamında anlamsal kültürün aktarılmasında kullanılan ritüeller, 

işlevleri açısından B. Bernstein ve diğerleri (1966) tarafından birleştirici 

ritüeller (rızaya dayalı-consensual) ve ayırıcı (differentianting rituals) 

olmak üzere iki ana gruba ayrılarak işlenmiştir. F. Wellendrof (1973) ise 

eğitimde uygulanan ritüelleri biraz daha detaylandırarak; günlük ritüeller, 

birleştirme ve ayırma ritüelleri, giriş ve çıkış ritüelleri, krizleri ortadan 

kaldırıcı ritüeller ve kendi kendini yönetme ritüelleri olarak beş ayrı grupta 

toplamıştır. 

 

Araştırmalarda yapılan sınıflandırmalarda görüldüğü üzere okul ritüelleri 

bir yandan kurumsal birlik ve dayanışmayı ifade ederken, diğer yandan 

hiyerarşi, konum, işlev, güç gibi farklılıkları ifade eder ve düzenler.  

 

Okul ritüellerinin sınıflandırılmasına ilişkin olarak özellikle yabancı 

literatürde yapılan çalışmalar mevcuttur. Bernstein ve diğerleri (1966, s.429 akt. 

Meşeci, 2007) ritüelleri Birleştirici ve Ayırıcı ritüeller olarak sınıflandırmıştır.  

 

Birleştirici Ritüeller: Meşeci’nin (2007, s. 39-40)  aktardığına göre, birleştirici 

ritüeller okul dışı toplumdaki belirli baskın grupların inandığı ya da inanıldığına 

inandığı değerler ve normlarla ilgilidir. Daha geniş toplumun baskın değer 

sistemine uygun duygu ve davranışların edinilmesini kolaylaştırır. Birleştirici 

ritüeller egemen siyasal düşüncenin sürdürülmesi ile ilgili olup öğrencilerin 

düzene ve otoriteye bağlılıklarını sağlamaya yöneliktir. Wellendrof (1973, s.89 

akt. Meşeci, 2007, s.40) bu durumu şöyle açıklamaktadır; Okulun günlük 

işleyişinde bulunan, ülkeden ülkeye, bazen de okuldan okula farklılık 

gösterebilen ancak temelde öğrencilerin okul otoritesine ve düzene 

bağlılıklarının geliştirilmesi amaçlanan bu ritüeller, sistemin kontrol işleviyle 

doğrudan ilişkilidir. 
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Meşecinin (2007, s. 40) aktarımla belirttiğine göre; ritüellerin uygulanışı 

sırasında ortaya çıkan birlikteliklerin (birlikte marş söyleme, aynı bedensel 

tepkilerde bulunma, birlikte davranma vs.) birleştirici etkileri mevcuttur. Aynı 

ritüeli paylaşmanın yarattığı duygusal durumlar gerçekçi olmayan bağlılık 

duygularına yol açar.  

 

Meşeci’nin (2007, s. 41) R. Quantz ve P. Magolda’dan (1997, s.222) 

aktardığına göre; 

 

Büyük resmî törenler önemli olmakla beraber, topluluk yaratmada (ya da 

ona karşı koymada) asıl işe yarayan noktalar günlük okul yaşamının 

sıradan, olağan ritüelleri içinde bulunur. Bu anlamda okul kuralları da 

günlük ritüellerde önemli bir yere sahiptir. Okul kuralları selamlaşma, 

dakik olma, temiz olma gibi sembolik olarak önem taşıyan ayrıntıları 

düzenlerler. Birçok okul kuralı şekil itibarıyla kurumsal dayanışma ve 

birliğin bir göstergesidir. Okul kuralları yönetici ya da öğretmenler 

tarafından oluşturuldukları hâlde, bu kurallarda kullanılan dil, kuralların 

sanki öğrencilerin fikirleri doğrultusunda yazılmış gibidir.  

 

Okullarda gerçekleştirilen ritüellerin birleştirici özelliklerinin yanında 

toplumdaki bireyleri ayrıştıran ve toplumda belirlenmiş statülere dayalı 

hiyerarşiyi artıran işlevlere sahip olduğunu gösteren çalışmalar da mevcuttur.  

 

Ayırıcı Ritüeller: Ritüellerin birleştirici olduğu kadar ayırıcı yönlerinin de 

bulunduğu, özellikle ast - üst gibi statü üreten törensel etkinliklerin okullardaki 

varlığı araştırmacılar tarafından incelenmiştir. Bernstein ve diğerleri (1966, 

s.431 akt. Meşeci, 2007, s.42) tarafından yapılan açıklamaya göre okullarda 

gerçekleştirilen ayırıcı ritüeller ve özellikleri şunlardır: 

  

Ayırma üzerine vurgu yapan ritüeller, okul içindeki farklı grupları 

işlevlerine göre birbirinden ayıran, grupların sınırlarını çizmeyi amaçlayan 

ritüellerdir. Bunlar bazı grupların dışlanmasını sağladığı gibi, öğretmen ve 
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yöneticiler gibi çeşitli otorite pozisyonundakilere ve düzeni yaratanlara 

karşı saygıyı artıran ritüellerdir.  

 

Ayırıcı ritüellere örnek olarak öğretmen gelince ayağa kalkmak, parmak 

kaldırarak konuşmak, ayağa kalkarak konuşmak verilebilir. Bu ritüellerin 

öğretmen ile öğrenci arasında bir hiyerarşi ürettiği, kişilere diğerine karşı 

konumunu belirttiği dolayısıyla eşitlik üreten değil ayırıcı, sınıflandırıcı, 

ikincilleştirici özellikleri nedeniyle ayırıcı ritüeller olarak sınıflandırabilir. 

 

Ritüeller ile toplumdaki hem aktörlerin hem de sembol haline getirilen 

nesnelerin kutsallaştırılabileceği, hatta bu kutsamayı yapmamanın bir 

saygısızlık olarak algılanabileceği yani bir tür egemen kültür tarafından 

diğerlerine karşı bir kuşatma yaratılabileceği, Meşeci (2007, s. 43) tarafından şu 

şekilde belirtilmektedir.  Öğretmen ve yöneticileri kutsallaştırdığı gibi, okulun 

ilettiği anlamlı kültürün içinde aynı zamanda kamuoyu tarafından 

kutsallaştırılmış vatan, özgürlük gibi fikirler, bayrak, üniforma gibi semboller de 

vardır. Ayrıca Meşeci (2007, s. 43) Durkheim’ın aynı konudaki şu görüşlerini 

paylaşır; 

 

 Bir inanç, fikir ve sembol bütün toplum tarafından ittifakla 

paylaşıldığından, onu reddetmek ya da onun yanlış olduğunu 

göstermeye çalışmak, eleştirmek yasaktır. Bu tür tavırlar kutsal olana 

saygısızlık etkisi meydana getirir. Dolayısıyla okul kutsal olan ve 

olmayanları onlara karşı olan davranışları ve düşünceleri kontrol edip 

düzenleyerek ayırır ve bunlar, eğitimin ayırıcı ritüelleri içinde yer alır. 

 

Okul ritüelleri bu sınıflandırmaların yanında zamana ve mekana göre de 

sınıflandırılabilir. Mekana göre sınıf içi ritüeller veya sınıf dışında gerçekleşen 

ritüeller bu duruma örnek olarak verilebilir. Zaman dilimlerine göre, günlük, 

haftalık, aylık veya yıllık ritüeller olabilir. Örneğin öğrencilerin her sabah veya 

öğlende okul bahçesinde sıra olmaları veya hafta başı ve sonundaki istiklal 

marşı törenleri, sınıf içerisinde her derste öğretmen gelince ayağa kalkmaları 

vb. törensel davranışlar gözlenebilir.  
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Ritüellerin İşlevleri 

 

Ritüellerin dinsel, eğitsel, kültürel, siyasal ve psikolojik işlevleri mevcuttur. 

Ritüeller, içinde bulundukları toplumların egemen ideolojik, sosyal ve kültürel 

yapılarına göre çeşitli yönleriyle farklı düzeyde ve biçimlerde etkilere ve işlevlere 

sahip olabilirler. Kültürel bir araç olarak pek çok alanda işleve sahip ritüellerin 

bireylerin yaşamına etkileri de çok çeşitli olacaktır. Ritüellerin işlevlerine dair 

Wulf (2009, s. 242)  şunları açıklamaktadır: 

 

Ritüellerin bilfiil edimi, cemaatlerin oluşturulması için hayatidir. Cemaat 

kendini edimin edimsel karakterinde ifade eder. Ritüel temsil, başka türlü 

ifade edilemeyecek bir şeyin ifade edilmesini sağlar. Dolayısıyla, ritüel 

sahneleme, cemaatin temellerine ve onu kuran kültüre bir bakış atmaya 

imkan veren ‘pencere’ olarak görülmelidir. Ritüellerin edimsel 

düzenlemesi, daha önce görülmeyen bir şeyin görülmesine neden olur. 

Bunun hayati bir yönü, toplumsal gerçekliği yaratan ve kendi yorumundan 

kısmen bağımsız olan bir eylem biçiminde meydana gelmesidir. 

 

Ritüel uygulamalarına bakıldığında dikkat çeken durumlardan biri yapılan 

işte düşüncenin değil inancın ön planda olmasıdır. Hem seküler hem de dinsel 

ritüellerde aynı durum göze çarpar. İkisinde de kutsanmış, yüceltilmiş kişi ve 

olgular mevcuttur. Ritüelin konusu durumundaki olgu, kişi veya nesneler 

dondurulmuş haldedir ve haklarında farklı bir şey konuşulmaz, üretilmez bir 

durum vardır. Bu duruma ilişkin olarak Malinowski (1990, s.57)  şunları belirtir;  

 

Dogmanın herkese açık olarak sahneye konması ve ahlaki gerçekliğin 

kolektif biçimde gösterilmesi zorunluluğunun farklı nedenleri vardır. 

Birincisi, manevi şeylerin ve doğaüstü varlıkların açıklanmasını törensel 

bir ululukla donatmak için toplumsal birlik zorunludur. Kendini ayinlerin 

biçimini oluşturmaya veren topluluk homojen inanç atmosferi yaratır. 

İkincisi, dini dogmanın açık sergilenmesi ilkel topluluklarda ahlakı ayakta 

tutmak için vazgeçilmezdir. Hiçbir ahlak kuralı, şart koşulmamış ve 

insanlar ona bağlanmamışsa etkili olamaz. Üçüncüsü ve sonuncusu, 
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manevi geleneğin aktarılması ve korunması kolektif yürütüm gerektirir. 

Her din için, dogmasının mutlak değişmez ve el uzatılmaz görülmesi ve 

öyle davranılması esastır. İnanmış kişi, gerçek kabul ettiği ve onayladığı 

şeyin gerçekten korunacağından ve aynen alındığı biçimiyle 

aktarılacağından, onun her türlü çarpıtma veya değiştirme olasılığının 

üstünde olduğundan kesinlikle emin olmak zorundadır. 

 

Malinowski (1990, s.53) törenlerdeki seçme süreçlerinin belirli bir grubun 

egemenliğine hizmet ettiğini şu şekilde açıklar: 

 

Törenlerdeki gösterişli durumlar ve ritüele içinde yer alacak kişilerin 

seçimindeki katılıklar ritüelin etkisini artırmaya ve ritüelin inancının 

kutsanıp yüceltilmesine hizmet ediyor. Bu özellikler ayrıca gelenekselliğin 

içinde soydan gelen kurallarını ve ahlak kurallarını öğretme ortamı 

yaratıyor.  Bu törenlerin kamusal karakteri, gerek en üst yasa koyucunun 

büyüklüğünü onaylamaya, gerekse de ahlakta homojenliğe ve 

üniformluğa ulaşmaya hizmet eder. 

 

Ritüellerin kültürün iletilmesinde ve doğru bir biçimde 

anlamlandırılmasında etkili bir yol olduğu Bernstein ve diğerleri (1966, s.430-43 

akt. Meşeci, 2007) tarafından yapılan araştırmada şu şekilde belirtilmiştir:  

 

Ritüeller hem anlamsal kültürün etkili bir şekilde iletilmesi ve alınmasını, 

içselleştirilmesini sağlar, hem de bunları genellikle okul dışında kabul 

edilmiş (onaylanmış) değerler sistemiyle ilişkilendirmeyi kolaylaştırırlar. 

Ritüel aynı zamanda toplumsal düzenin ve iletilen değerlerin 

sorgulanmasını engeller. Resmi otorite ilişkilerini desteklerler, birleştirme 

ve ayırma yoluyla dayanışmayı ve otoriteye saygıyı çağrıştırırlar.  

 

Ritüeller belirli kuralları ve sembolleri içinde taşıyan etkinliklerdir. Bu kural 

ve semboller ritüelle özdeşleşir ve bir bütün haline gelir. Bu duruma ilişkin 

olarak P. Magolda (2000, s.33 akt. Meşeci, 2007) şunları belirtir:  
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Ritüellerin tanınan ve beklenen bir şekli olduğunu, ritüelin içine gömülü 

olan katılımcılara ritüelin “doğru bir şekilde” yapılıp yapılmadığını bildiren 

açık ve kapalı (dolaylı ve dolaysız) kuralları olduğunu belirtir. Ritüeli 

“doğru bir şekilde” yapmak onu meşrulaştırır. Örneğin öğrencilerin ve 

öğretmenlerin belirli kıyafetlerinin olmaması, törenlerde gülmek, katılımcı 

ve izleyicilerin beklentilerini karşılamaz ve beklenen normlara uymadığı 

için iyi karşılanmaz. 

 

Okullardaki ritüeller ile toplumda var olan bilgi, değer ve tutumların 

öğrencilere aktarılması, öğrencilerin egemen kültürle kaynaşmalarının 

sağlanması amaçlanır. Bu amaca ulaşmak üzere kaynağını yasalardan veya 

geleneklerden alan davranış kalıplarıyla öğrenciler üzerinde denetim kurulur. Bu 

denetim ile öğrenciler belli bir düzen ile sisteme uydurulmaya çalışılır. 

Denetimin bireylerin bedenleri üzerindeki etkilerine ilişkin olarak Foucault (2013, 

s. 210-211) şunları belirtmektedir: 

 

Bedene işlemlerinin özenli denetimine izin veren, onun güçlerinin sürekli 

olarak tabi kılınmasını sağlayan ve onlara bir itaatkarlık-yarar oranını 

dayatan yöntemlere “disiplinler” adı verilebilir. Disipline yönelik çok 

sayıda usul uzun zamandan beri zaten vardır-manastırlarda, orduda, 

aynı zamanda atölyelerde de-. Fakat disiplinler XVII. Ve XVIII. Yüzyıl 

esnasında genel egemenlik kurma formülleri haline gelmişlerdir… 

Disiplinlerin tarihsel anı, yalnızca becerilerinin gelişmesini veya 

bağımlılığının ağırlaştırılmasını değil de, aynı zamanda onu aynı 

mekanizma içinde daha fazla yararlı hale getirdiği ölçüde daha da fazla 

itaatkar kılan (ve tersine) bir ilişkiyi oluşturmayı hedefleyen bir insan 

bedeni sanatının doğduğu andır. Bundan sonra, artık beden üzerinde bir 

çalışma, onun unsurlarının, hareketlerinin, davranışlarının hesaplı kitaplı 

bir manipülasyonu olan bir baskılar siyaseti oluşturmaktır. İnsan bedeni, 

onun derinliklerine inen, eklemlerini bozan ve onu yeniden oluşturan bir 

iktidar mekanizmasının içine girmektedir. Aynı zamanda bir “iktidar 

mekaniği” de olan bir “siyasal anatomi” doğmaktadır, bu anatomi 

başkalarının bedenlerine, yalnızca onların istenilen şeyleri yapmaları için 
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değil, aynı zamanda öyle istenildiği üzere, hız ve etkinliğe uygun olarak 

belirlenen tekniklere göre iş görmeleri için nasıl el konulabileceğini 

tanımlamaktadır. Disiplin, böylece bağımlı ve idmanlı bedenler,  “itaatkar” 

bedenler imal etmektedir. 

 

Okullarda sürdürülen ritüel etkinlikleri esnasında öğretmenlere okul 

yönetimi tarafından verilen, alanı kontrol etme, düzenleme, yönetme ve benzeri 

işler ile iktidar yukarıdan aşağıya doğru aktarılan ve öğretmenleri bu 

mekanizmanın parçaları gibi çalıştıran süreç bütün öğeleri ile iktidar üreten bir 

aygıta dönüşür. Bu süreçte göze çarpan başka bir şey ise Foucault’nun (2013, 

265) dediği “disiplinsel iktidar”dır. Çünkü alanı yöneten ve denetleyen 

öğretmenler de bu süreçte sürekli denetlenen bireyler durumundadır. Başka bir 

deyişle öğretmenin bedenine iktidar tarafından el konulmuştur. Ritüel alanında 

var olan disiplin tam da Foucalt’un (2013, s.265) belirttiği gibi işler, disiplin, 

kendi kendini kendi mekanizmalarıyla destekleyen ve gösterimlerin parlaklığının 

yerine hesaplı bakışların kesintisiz oyununu ikame eden ilişkisel bir iktidarı 

işletmektedir.  

 

Ritüel etkinlikleri sırasında sürece ayak uydurmayan ya da ayak 

uydurmakta zorlanan kişilere karşı hem yasal hem de yasaların boş bıraktığı 

alanları doldurmak üzere uygulanan çeşitli disiplin mekanizmaları ritüel alanını 

kuşatır. Foucault (2013, s.266-267) bu disiplini sağlama mekanizmalarına ilişkin 

olarak şunları belirtir: 

 

Geç gelmek, yerinde durmamak, “uygunsuz” hareketlerde bulunmak, 

“düzgün olmayan tutumlar”, “gevezelik” vb davranışa karşı küçük ölçekli 

mahkûmiyetler, düşük dereceli aşağılamalara kadar koskoca bir ince 

usuller dizisi cezalandırma yöntemi olarak kullanılmaktadır. Aynı anda 

hem tavırların en önemsiz kesirlerini cezalandırılabilir kılmak hem de 

disiplin aygıtıyla ilgisizmiş gibi gözüken unsurlara cezai bir işlev vermek 

söz konusudur: Sonunda her şey en küçük şeyin bile cezalandırılmasına 

yarayabilsin; her özne kendini cezalandırılabilir-cezalandırır bir 

evrensellik içinde bulsun”. Cezalandırma kelimesinden, çocukların 
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işledikleri kabahati hissettirebilecek her şey, anlaşılmalıdır: …belli bir 

soğukluk, belli bir kayıtsızlık, bir soru, bir küçük düşürme, bir görevden 

alma vd.  

 

Disiplin uygulamalarının bireyler üzerindeki etkilerini betimleyen Foucault 

(2013, s.211) disiplinin bireylerin yaratıcılıklarının yok edilerek onları bağımlı 

kılmaya yaradığını şu şekilde açıklar: 

 

Disiplin bedenin güçlerini artırmakta (faydanın ekonomik terimleriyle) ve 

aynı güçleri azaltmaktadır (itaatin siyasal terimleriyle). Tek kelimeyle: 

bedenin iktidarını çözmektedir; onu bir yandan artırmak istediği bir 

“yatkınlık”, bir “kapasite” haline getirmekte; öte yandan da bunların 

sonucu olarak ortaya çıkabilecek enerjiyi, gücü tersine döndürmekte ve 

onu katı bir bağımlılık ilişkisinin içine sokmaktadır. 

 

Ritüeller sırasında sıraların dizilişi, öğrenci ve öğretmenlerin duracakları 

yerlerin tespiti, ritüel sırasında bedenin alacağı şekil, kullanılacak kelimeler, 

marşlar veya saygı duruşları sırasında komutlar ve uyarılar ile disiplin 

sağlanmaya çalışılır. Dış denetimin (disiplinin) birey üzerinde yarattığı etkileri ve 

iktidar (ezme-ezilme) ilişkilerini Foucault (2013, s. 217) şu şekilde 

betimlemektedir:  

 

Disiplin mekânı, dağıtıma tabi tutulacak ne kadar beden veya unsur 

varsa o kadar parsellere ayrılmaya yönelmektedir. Belirsiz dağıtımların, 

bireylerin denetimsiz kayboluşlarının, karmaşık dolaşımlarının, yararsız 

ve tehlikeli pıhtılaşmalarının sonuçlarını ortadan kaldırmak 

gerekmektedir; kaçış-karşıtı, serserilik karşıtı yığılma-karşıtı taktikler. 

Mevcutları ve namevcutları belirlemek, kişilerin nerden ve nasıl 

bulunacaklarını bilmek, yararlı iletişimler kurmak, diğerlerine son vermek, 

herkesin hal ve gidişini her an gözetim altında tutabilmek, nitelikleri ve 

liyakatleri ölçebilmek söz konusudur. Demek ki bilebilmek, egemen 

olabilmek ve kullanabilmek için usuller söz konusudur.   
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Sonuç olarak ritüel alanında yapılan (bireyleri ritüele katmak yada bireysel 

eylemler, öğrencilerin gösterdikleri performanslar, hal ve gidişleri üzerindeki) 

denetim ve uygulanan disiplin müeyyideleri hem bireyleri diğerleriyle kıyaslama, 

hem öğrencileri geldikleri ortama göre farklılaştırma hem de bir homojenleştirme 

eylemi olarak iktidar ilişkilerinin üretildiği bir süreç halinde karşımıza çıkar. 

Bunun yanında neyin normal neyin anormal olduğunun sınırını belirleyen; 

toplumsal kurallar oluşturma amacına hizmet eden; bazen kişisel yönü, bazen 

de kurumsal ve yasal yönü ön plana geçen iktidar biçimleri ile öğrencilerin özne 

olamadığı bir ritüel sürecinden bahsedilebilir. 

 

 

          Ritüellerin İdeolojik Yönü 

 

Resmi ritüeller, devletin egemen kuruluş felsefesini topluma benimsetmek 

için kullanılan önemli kültürel öğelerden biridir. Başka bir deyişle toplumsal 

alanın kültürel araçlar aracılığı ile yeniden anlamlandırılması sürecinde devletin 

ideolojisi devreye girer. Eagleton’a  (2011, s. 39) göre, ideoloji, insani varlıkları 

birer toplumsal özne olarak kuran ve bu özneleri bir toplumdaki egemen üretim 

ilişkilerine bağlayan, yaşanan [lived] ilişkileri üreten anlamlandırma pratiklerini 

düzenlemenin belirli bir yoludur.  Çetin (2001, s. 201-211) devlet ve ideoloji ile 

ilişkisini şu şekilde açıklar: 

 

Devletin bireyi ve toplumu kurması ve düzenlemesinin en önemli 

araçlarının başında ideoloji gelir. İdeolojinin gücü, siyasal iktidarın 

belirlediği tanımlar ve amaçlar çerçevesinde toplumu kurma ve ona bir 

üst kimlik verme konusundaki etkinliğinden kaynaklanmaktadır. 

İdeolojinin işlevi tek başına bağımsız bir işlev değildir. Onun araçsallığı 

devletin amaçsallığı ile doğrudan ilişkilidir. Devlet, toplumu belirlenmiş bir 

düzen içinde tutan, bu düzeni koruyan, total bir birleştiricilik ile üst 

belirleyici olan ve bir dünya görüşü ile toplumsal bütünlük sağlayan 

(Poulantzas, 1992:40-41) bir üst siyasal iktidar alanıdır. Laclau, devlet 

tanımlarından yola çıkarak ideolojiyi “toplumsal formasyonun birlik ve 

beraberliğini sağlayan ve devam ettiren, sistemin toplumsal koşullarını 
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sürdüren ve yeniden üreten ve devletle aynı amaca yönelmiş bir düzen” 

(Laclau, 1998:73) olarak tanımlamaktadır. 

 

Devletin egemen ideolojisinin topluma benimsetilmesi için kullanılan 

alanlardan biri eğitimdir. Başka bir deyişle, devletin egemen ideolojisi eğitim 

politikalarının biçimlendirilmesine yön verir. Devlet erkini kullanarak toplumsal 

yaşamı yönlendirme gücüne sahip olan toplumsal gruplar veya sınıflar 

oluşturdukları resmi ideolojiyi meşrulaştırmanın aracı olarak eğitimi kullanırlar. 

Bu nedenle eğitim sistemine çeşitli şekillerde müdahale ederler. Gutek (2006, s. 

181) egemen grupların ürettiği resmi ideolojinin eğitim sistemi ve okullar 

üzerindeki etkilerini şu şekilde açıklamaktadır; 

 

İdeoloji, özellikle egemen grubun idolojisi veya resmi ideoloji direk olarak 

eğitimi ve öğretimi şu boyutlarda etkiler; 

1) İdeoloji, eğitim politikalarını, beklentilerini, sonuçlarını ve 

amaçlarını biçimlendirmeye çalışır, 

2) İdeoloji, toplumsal çevre aracılığıyla bazı tutum ve değerleri 

aktarır ve pekiştirir (Toplumsal çevre, gerek okul içinde gerekse okul 

dışında ortaya çıkan ideolojik etmenleri yansıtır. Egemen ya da resmi 

ideolojinin başarı ölçütüyle belirlenen güç/iktidar, saygınlık ve statü, 

sadece eğitsel amaçları değil, öğretmen ve öğrenci davranışlarını da 

biçimlendirir), 

3) İdeoloji, okulun resmi  ve açık programı olan müfredat ile seçilmiş 

ve onaylanmış bilgi ve becerileri önemle vurgular. 

Devletlerin yönetiminde hakim olan ideolojik anlayışı benimseyen iktidarlar 

eğitim alanını biçimlendirirken devletin resmi ideolojisini yansıtan ritüelleri eğitim 

programlarına yerleştirirler. Bu yolla devletin egemen ideolojisi eğitim alanının 

kurumsal yapısına nüfuz eder. Donnan ve Wilson (2002, s.121) iktidarların 

egemen hiyerarşik toplumsal yapıyı yeniden üretmek üzere ritüellerden 

yararlanmasına ilişkin olarak şunları belirtirler: 

 

Bütün iktidar örgütlenmeleri ritüellerden, insanları birbirine, hiyerarşiye ve 

geçmiş ve geleceğe ait diğer şeylere bağlamak için faydalanır. Ticari 
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işletmeler, hükümetler, üniversiteler ve spor takımları, ritüeli ortak yaşam 

içinde insanları sosyalleştirmede kullanırlar. Ritüeller, iktidar sahiplerine 

özgü de değildir. Baskı altına alınmış ya da mağdur edilmiş insan da, 

sebat etme ya da direnme iradesini sürdürebilmek için, ilk planda dini ya 

da seküler ritüellere başvuruyor. Bazı durumlarda, her ikisinin de inanılan 

ortak bir duygu olduğu durumlarda, ritüel erk sahibi olanla olmayanı bir 

araya getirir. Bu tür bağlantılar bir ulus devlette, devletin medya ve 

toplumsal bilimler, eğitim ve siyasal sosyalizasyon programları 

vasıtasıyla birbirinden oldukça farklı kültürlerden bir ulus inşa etmeye 

çalıştığı yerde çok şey uyandırır. 

 

Toplumda egemen/belirleyici güç olan gruplar tarfından üretilen ve devletin 

resmi değerlerine dönüşen kavramlar, ritüeller aracılığı ile aktarılırken, resmi 

ideolojinin toplum için meşru ve geçerli olduğunu anlatarak her bireyi bu 

meşruluğa sahip çıkmaya çağırır. Kaynar (2010, s. 9), ritüellerin resmi ideolojiyi 

kutsallaştırmasını ve meşrulaştırmasını şu şekilde açıklar: 

 

Ritüel, aynı zamanda resmi ideolojinin “resmi”liğini de teyit eder; garanti 

altına alır. Resmi ideolojinin ritüelleri, bir yandan “ben”i “biz”in üyesi kılar, 

makbul vatandaş haline getirirlerken, öte yandan da resmi ideolojinin 

resmiliğinin sürekliliğini garantilerler. Böylece ritüel, resmi ideoloji ile 

“ben”im aramda kurulan bir “kör topal” ilişkisi halini alır. Ritüel yoluyla 

kurduğum bu ilişki ile resmi ideoloji “resmi”liğini, “ben”de “makbul 

vatandaş”lığımı kazanırım. Böylece, resmi ideoloji mukaddes, “ben” ise 

onu takdis eden mümin haline gelirim; onu takdis etmeyenler ise kafir. 

 

Kaynar’ın da açıkladığı gibi ritüellerin, resmi ideolojiyi halk arasında 

yayma, toplumu devletin ideolojisi doğrultusunda birleştirme ve egemen olanı 

meşrulaştırma yaratan etkileri mevcuttur. Bu yolla egemen ideolojinin istediği, 

ona ayak uyduracak “makbul vatandaş veya makbul insan”   yetiştirilmesi 

hedeflenmektedir. Egemen ideolojinin istediği şekilde toplumda düşünsel teklik 

yaratmada kullanılan ritüeller farklı  düşünce ve değerlerin ortaya çıkmasını da 

engelleme görevi üstlenirler. 
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Ritüeller sırasında ritüelin konusuna göre dilden kıyafete, davranıştan bazı 

nesnelere kadar pek çok sembol ve simgeler yer alır. Bu sembol ve simgeler 

ritüele ve ritüelin aktardığı düşünce, inanç veya kişilere güç, saygı ve ebedilik 

havası verir. İdeolojilerin ve hakim siyasal kültürün topluma kabul 

ettirilmesindeki önemini Çetin (2001, s. 205) şöyle açıklamaktadır: 

 

İdeolojiler ve siyasal kültürler kendi meşruiyet yasalarını topluma kabul 

ettirebilmek için sembollerden, simgelerden ve dilden faydalanırlar. 

Kullanılan dil ve semboller, ‘dünya görüşü’ içinde yer alan ve çok önemli 

toplumsal fonksiyon yerine getiren unsurlardır. İnsanın etrafındaki kainatı 

anlamasına yarayan bu ‘görüş’, bir kültür bütünü olarak karşımıza çıkar… 

Simgeler, topluma iki alanda rehberlik eder. Birincisi, bilgilerin 

sistematikleştirilmesini mümkün kılan bilişsel çerçeveyi sağlar. İkincisi, 

iyi-kötü gibi ahlaki ve duygusal hayata bir düzen verir. (Gellner, 197:115) 

Her simge, her sembol, her kelime siyasal ve toplumsal alanda bir 

düşünsel ve değersel çağrışımlar yaparak toplumda ortak bir kültür ve 

bilinç yaratır. Bu kültür ve bilinç siyasal iktidarın ideolojik bütünselliği 

içerisinde toplumda birlik, beraberlik ve uyum sağlar. Simgeler nesilden 

nesile aynı toplumsal davranışlarda bulunmayı öğretirler. Simgeler, 

dünyanın algılanmasında kullanılan sistem gözlükleridirler. Öğrenme 

süreci bir yerde simgeye bağlanır, simgeler birden çok kimsenin 

paylaştığı bir toplum haritası oluşturur, simgeler toplumsal bazı 

çağrışımların taşıyıcısıdır, simgeler bu açıdan ‘yüklü’ olarak işlevlerini 

gerçekleştirirler (Mardin, 1976:63 akt. Çetin, 2001, s.205). 

 

Ritüellerde kullanılan simge ve sembollerin iktidarın toplumla 

birleştirilmesine hizmet ettiğini, dolayısıyla araçsal bir işlev gördüğünü Çetin 

(2001, s. 206) şu şekilde belirtmektedir: 

 

Bireyler, ideolojik dünya içerisinde bu simgeleri ve onlara ait kültürün 

dilini toplumda hazır olarak bulurlar ve toplumla uyumlulaşmak için 

onların belirlediği kurallara ve ritüellere tabi olurlar. İdeoloji, kültür, simge, 
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sembol ve bunların topluma yönelmiş dilleri daima siyasal iktidarın 

meşruiyet yasasına/amaçsallığına tabi olarak işlev görürler, yani bunlar 

siyasal iktidarın kendi yasasına toplumsal kabul sağlamak için kullandığı 

araçlardır. Bu, bölünmüş ve parçalanmış toplumsal unsurları temel 

ilkelere göre ve onların doğrultusunda birleştirme araçsallığıdır. Bu 

araçsallığın kapsadığı girişimler şöyle sıralanabilir: dünya görüşlerinin 

anlatılması, ideoloji; ideolojik ilkelerin, değerlerinin yeni nesillere 

aktarılması, eğitim; toplumsal birlik, bütünlük ve uyumu pekiştiren 

merasimlerin devamlılığının sağlanması, ritüeller. 

 

Ritüeller kültürel etkinlikler içerisinde yer alan ve egemen ideolojik yapıyı 

sürdürmede önemli işlevler yüklenen etkinliklerdir. Donnan ve Wilson’a (2002, 

s.121) göre: 

 

Ritüeller toplum içinde bütünleştirici ve toplumsal ayrımları ortadan 

kaldırıcı bir işlev görür. Bir toplumu oluşturan insanlar arasındaki 

farklılıkları, değişik sınıfları, meslekleri, etnik grupları, bölgeleri ve dinleri 

bütünleştirerek aşan birçok sembol ve ritüel vardır. Başka sembol ve 

ritüelleri, bu aynı grupları birbirinden farklılaştırma suretiyle de birbiriyle 

rekabet eden ya da örtüşen sadakat, uysallık, asimilasyon ve benzeşim 

beklentileri yaratarak, başka amaçlara hizmet ederler.  

 

Toplumsal yaşamın hemen her alanında olduğu gibi okulda sahnelenen 

ritüeller de kutsanan ve kutsayanlar arasındaki ilişkinin niteliğini belirler ve 

anlatır. Kaynar (2010, s. 7), ritüeller yoluyla egemenlik ilişkisi yaratılmasını şöyle 

betimlemektedir: 

 

Sıradan insanla, onu çevreleyen, kuşatan aşkın, mukaddes bir ideoloji 

arasındaki ilişkiyi niteler ritüeller. İster dinsel olsun ister seküler, ritüeller, 

bizi çepeçevre sarmalayan bu mukaddesle sıradan insan(lar) arasında 

(ayinler ve törenler yoluyla) kurulan bir ilişkinin altını çizerler. Bu ilişki, 

eşitlerarası olmayan, sıradan insanın aşkın ideolojiye teslimiyetini, 

tabiiyetini garanti altına alan bir ilişkidir. Bu yolla, toplumdaki mevcut 
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iktidar yapıları, hiyerarşiler, statüler ve statükonun meşruluğu pekiştirilir, 

garanti altına alınır ve yeniden üretilir. 

 

Ritüeller yolu ile toplumsal yaşamda var olan ast-üst ve güç ilişkilerinin 

“normalliği” hissettirilir ve bu yolla gerçekte hiyerarşik yapı altında yaşanan 

ezme ezilme ilişkilerinin var olduğu düzenin sürdürülmesi sağlanır. Ritüel 

sürecinde kendisinden sadece etkinlikleri “aynı şekilde”, komuta uygun olarak 

yapması istenen birey bunu sorgulamadan, bu sürecin nerden kaynaklandığını, 

neden yapıldığını bilmeden tekrar ettiği anlatı ve eylemlerle törene uyum 

sağlayacaktır. Bir süre sonra bu olgu normal yapılması gereken, zaten toplumda 

doğal olarak var olan bir şeymiş gibi algılanan pratiklere dönüşecektir. Wulf 

(2009, s. 242) bu durumu şöyle betimlemektedir;  

 

Süreklilik, ritüelde yaratılan toplumsal durumların her zaman böyle ve 

dolayısıyla  “doğal” olduğu izlenimini doğurur. Bu, sıklıkla toplumlarda 

mevcut güç dağılımının sürdürülmesini ve –ideolojik eleştirel bir inceleme 

gerektiren bir mesele olan- toplumsal hiyerarşileri devam ettirmeyi garanti 

altına almak için kullanılmaktadır. 

 

Ritüellerin bir parçası olan simgeleri ideolojinin taşıyıcısı ve 

anlamlandırıcısı olarak niteleyen Çetin (2001, s. 206) şunları belirtmektedir: 

 

İdeolojiler simgelerin aktarma, koruma, değiştirme işlevlerini kullanarak 

topluma yeni bir şekil ve anlam dünyası verme ve toplumsal düzenin aynı 

biçimde sürdürülmesi için dünya görüşünün korunmasını sağlarlar. 

(Mardin, 1976:102-108) İdeolojik devlet, insanların statükoya uymalarını 

sağlamak için ideolojik hegemonya, evreninin anlamlarını insanlara 

öğretmek için öğretici, insanların bu anlamlara boyun eğmesine 

sağlamak için öğretim yerleri, öğreticiliğin bir düzene bağlanması ve 

sürekliliğinin sağlanması için zorunlu öğretim, öğretinin mevcut dünya 

görüşünün dışında anlamlanmaması ve yorumlanmaması için disipline 

ihtiyaç duyar. Eğitim de işte bu fonksiyonların bir bütün halinde 

gerçekleşmesi için üretilmiş bir düzeneğe dönüştürülerek bireylerin 
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siyasal iktidarın belirlemiş olduğu alanlar ve amaçlar içerisinde 

üretilmesini temsil eder. 

 

Ritüeller içerisinde toplumun egemen bilgi, değer ve kodları yer alır. Bu 

etkinlikler egemenlik ilişkisi anlatan, öğrenciyi bu egemenliğe saygı duymaya ve 

ona boyun eğmeye zorlayan tek yönlü etkinlikler olarak düşünülebilir. Bu 

etkinlikler sırasında bir yandan birey üzerinde etki yaratılırken diğer yandan 

toplumsal düzenin ön plana çıkarılan özellikleri saklı veya açık biçimde 

öğrencilere aktarılır. Freire (2008, s.130) Ezilenlerin Pedagojisi adlı eserinde bu 

durumu şöyle açıklar:  

 

Mesela, katı ve ezen bir sosyal yapı, bu yapı içindeki çocuk yetiştirme ve 

eğitim kurumlarını zorunlu olarak belirler. Bu kurumlar eylemlerini yapının 

tarzına göre biçimlendirir ve yapının mitlerini aktarırlar. Evler ve okullar 

(anaokulundan üniversiteye) soyut olarak değil, zaman ve mekan içinde 

var olurlar. Ve egemenlik yapıları içinde büyük ölçüde, geleceğin 

istilacılarını hazırlayan taşıyıcılar olarak işlev görürler. 

 

Ritüeller ile “çifte bedenler” yaratılması amaçlandığı söylenebilir. Böylesi 

bir durumun gerçekleşmesi halinde birey bir yandan kendisi için var olan diğer 

yandan kendini devletin yerine koyan onun dişlisinin bir parçası olan bir beden 

olacaktır. Bu beden kendisinin, insanın ve yaşamının önemli olduğuna dair bir 

bilgi edinmedikçe sadece devlet adına yaşayan bir beden olarak orta yerde var 

olacaktır. Bu beden, aynı zamanda devletin haksız uygulamalarına karşı duran 

ve haklarını arayan diğer insanlara da karşı duracak, “gerekirse” ya da “emir 

alırsa” kendi türünü, üstüne eklemlenen ikinci kimlikle yok etmek için ne 

gerekiyorsa yapan bir araca dönüşebilecektir (Foucault, 2013, s. 66). 

 

McLaren (2011, s. 303) bireylerin dünyayı algılamasında ve bireylerin 

içinde bulundukları toplumsal düzen içinde yeni fikirler üretmesinde ritüellerin 

önemini şöyle vurgular; 
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Dünyayı algılama şekli, doğal ve sağduyusal olarak kabul ettiğimiz bir 

fikir, aslında farklı sosyal uygulama, ritüel ve temsillerden oluşan birleşik 

yapılardır. Sosyal yaşamdaki güç ve anlam kesişmesinin sonucu olarak 

ortaya çıkarlar. Gelenekler, ritüeller, inanç ve değerler sıklıkla, bireylerin 

sosyokültürel düzen içerisindeki yerleri hakkında çarpık fikirler üretirler ve 

bu şekilde onların bulundukları yerleri kabullenmesini sağlayarak, eşitsiz 

güç ve ayrıcalık ilişkilerinin gizlenmesine hizmet ederler; bu durum bazen 

“ideolojik hegemonya” olarak adlandırılır. 

 

İdeoloji, Ritüel ve Eğitim İlişkisi 

 

Eğitim alanı devletin, insanların, farklı grup ve sınıfların içinde yer aldığı bir 

sistemdir. Bu süreci sistematize edenler (egemen sınıflar ve gruplar, devlet)  ile 

sürecin içine dahil olanların (çocuktan yetişkin eğitimi alan her insana kadar) 

eğitim alanından ve süreçlerinden beklentileri farklı biçimde gelişir. Eğitim 

alanının bireyin ve bireyin içinde yaşadığı ve sürekli etkileşim içinde bulunduğu 

toplumun biçimlendirildiği alan olması, bunun yanında eğitimden beklentilerin 

farklı oluşu eğitim alanının mücadele alanı olarak öne çıkmasına neden olur. 

İnal (2004, s.39) eğitim alanının diğer alanlarla etkileşim içinde olmasını ve 

eğitim sürecinin biçimlendirilmesini şöyle açıklamaktadır: 

  

Eğitim, siyasal yapılardaki (hükümet, siyasal partiler, parlamento vd.) 

oluşumların belirlemesi altında kalabildiği gibi yetiştirdiği insan gücüyle 

bu yapıları değişime zorlayabilir. Öte yandan eğitim kurumu, toplumsal 

sınıf yapısı ve bu yapı içinde yer alan çıkar grupları ile onların düşünsel 

ve ideolojik etki alanına da girer. Eğitim kurumlarında ne tür insan(hangi 

nitelik ve düşüncelere sahip) yetiştirileceği, meşru görülen hangi değer ve 

bilgilerin öğretileceği, hangi ideallerin aktarılacağı, diğer kurumların 

etkilemesi ve çoğu zaman da belirlemesi altında gerçekleşir.  

 

Althusser (2010, s. 169) eğitim sistemini ve okulları Devletin İdeolojik 

Aygıtları (DİA) içinde gösterir. Althusser’e göre Devletin İdeolojik Aygıtları, 

Dinsel DİA (farklı Kiliselerin oluşturduğu sistem), Öğrenimsel DİA (farklı, gerek 
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özel gerekse devlet okullarının oluşturduğu sistem), Aile DİA’sı, Hukuk DİA’sı, 

Siyasal DİA (değişik partileri içeren sistem), Sendikal DİA, Haberleşme DİA’sı 

(basın radyo-televizyon vb.), Kültürel DİA (edebiyat, güzel sanatlar, spor 

vb.)’dan oluşmaktadır. Ritüellerin gerek okullarda gerekse toplumsal yaşamın 

her alanında yer alması nedeniyle var olan sistemi yeniden üreten “ideolojik 

kültürel üretim aracı” rolünü yerine getirdikleri söylenebilir. 

 

Okullarda yürütülen eğitim faaliyetleri sürecinde ders içi ve ders dışı 

etkinlikler sırasında gerçekleştirilen ritüeller öğrencileri etkileyen ve yönlendiren 

araçlardır. Yer, zaman ve ilişki içinde olunan “kutsal” kişilerin statülerine bağlı 

olarak yinelenen ritüeller ile pek çok “istenilen” davranış yeniden üretilmekte ve 

toplumsal davranışların sınırları ve biçimleri belirlenmektedir. McLaren (2011, s. 

303) diğer öğelerle birlikte ritüellerin etkilerini şu şekilde değerlendirmektedir: 

 

Gelenekler, ritüeller, inanç ve değerler sıklıkla, bireylerin sosyokültürel 

düzen içerisindeki yerleri hakkında çarpık fikirler üretirler ve bu şekilde 

onların bulundukları yerleri kabullenmesini sağlayarak, eşitsiz güç ve 

ayrıcalık ilişkilerinin gizlenmesine hizmet ederler; bu durum bazen’ 

ideolojik hegemonya’ olarak adlandırılır.  

 

Devletler, var olan egemen üretim ilişkilerine göre şekillenen kurumsal 

yapılardan oluşur. Her Lee W. Hansen’e (Ersoy, 1978, 143 akt.İnal, 2004: 67) 

göre kapitalist bir toplumdaki eğitim sistemi, aşağıdaki temel işlevleri yerine 

getirmektedir:  

 

a) Toplumsal sınıf hatları boyunca toplumsal statülerin korunması, 

b) Mevcut altyapıyla uyumlu olan kültürel normların, tutumların ve 

değerlerin iletilmesi ve korunması, 

c) Kapitalist ilerlemeyi sağlayacak yeni teknolojileri geliştirebilecek 

teknokratik bir katmanın yetiştirilmesi, 

d) Karmaşık, yabancılaşmış iş çevrelerinde uygun rol edimi kazanabilecek 

eğitilmiş bir işgücünün yetiştirilmesi 
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Eğitim sahip olduğu dönüştürme potansiyeli ile bir yandan pek çok şeyin 

normalleştirildiği ya da meşrulaştırıldığı bir alan iken diğer yandan ideolojiyi 

geniş toplum kesimlerine yayarak iktidarı ve onun ideolojisini sağlamlaştırır. 

Çetin (2001, s. 201) devletin eğitim alanının egemen idealler doğrultusunda 

araçsallaştırılmasına ve bu yolla iktidarların yayılmasına ilişkin olarak şunları 

vurgulamaktadır: 

 

Devlet, varlığını ve üzerine kurulduğu meşruiyet ilkelerini toplumsal 

alanda sürekli hale dönüştürmek için ideoloji ve eğitim gibi araçları 

kullanır. İdeoloji aracılığıyla siyasal iktidar kendi ilkelerini topluma dayatır. 

Eğitim de bu dayatmanın kurumsal zeminini siyasal iktidara sunar. 

İdeolojiyi toplumu düzenlemenin bir aracı olarak kullanan ideolojik devlet 

geleneğinde siyasal iktidar, kendi ideolojik elbisesini bireylere giydirme 

imkanını eğitim alanlarında bulur. Siyasal iktidarın özü olan toplumsal 

birlik, bütünlük ve uyum sağlama işlevi ideoloji ve eğitim kurumlarıyla 

gerçekleşir; çünkü birlik, bütünlük ve uyum siyasal iktidara bütüncül bir 

iktidar alanı yaratarak total bir evrenin düzenlenmesi imkanını verir. Bu 

yüzden hem ideoloji hem de eğitim sistemi bu ilkelerin topluma 

dayatılması araçsallığına indirgenir. Bu durum, siyasal iktidarın ideolojik 

ilkelerine mutlaklık ve kutsallık katarak eğitim alanlarında topluma 

yayılmasını sağlar. Eğitim alanlarında öznelliğini (varlığını/benliğini) 

nesnelliğe armağan etmeye koşullandırılmış birey/öğrenci, siyasal 

iktidarın bilgi ve “gerçek”lerini mutlak doğrular olarak dayatan 

ideoloji/öğreti ve toplumu bir bütün olarak düzenlemeye şartlanmış 

siyasal iktidar/öğretmen buluşur. 

 

Eğitim sürecinde okullarda yürütülen ritüeller ile topluma uyum sağlama, 

var olan değerlerin kutsanması ve sosyal çatışmaların azaltılması gibi hedeflere 

ulaşma amaçlanır. Wulf (2009, s. 238)  ritüellerin bireyin kendini toplumla 

özdeşleştirmesine yol açtığını şöyle betimlemektedir: 

 

Ritüeller, kurumlarda ve toplumsal gruplaşmalarda işlemleri yapılandırır 

ve çatışmalardan kaçınılmasına ya da onların, kurumların 
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dönüştürüleceği fakat yok edilmeyeceği bir biçimde çözülmesine 

yardımcı olur. Ritüeller, toplumsal süreçleri düzenler ve böylece farklı 

gruplar arasındaki ilişkileri korur veya dönüştürür. Ritüeller, insanları 

kolektif heyecana ve artan etkinlik düzeylerine iter ki bu sonradan 

bireylerin kendilerini cemaatle (toplumla) özdeşleştirmelerine sebep olur. 

 

Totaliter bir anlayış içerisinde yürütülen ritüellerle biçimlenen bireyler, 

demokratik anlayış ve özgürlükler yerine; otoriteyi üreten, totaliter rejimi ve o 

rejimin yüklediği ödev ve sorumlulukları savunan bireylere dönüşebilirler. 

Kültürleme süreci bireye hayatı boyunca kolay kolay değiştiremeyeceği bir kişilik 

yapısı (şahsiyet) kazandırır.  

 

Devletin egemen ideolojisini eğitim kurumları aracılığıyla topluma 

dayattığını ve belirli sınırlar çizdiğini, bu sınırlara uymanın bireye kabul görme 

sağlayacağını Çetin (2001, s. 206) Black ve Illıch’ten aktardığı şu cümlelerle 

ifade etmektedir: 

 

Devlet, elinde bulundurduğu tüm imkânlarla topluma, kendi ideolojik 

ilkelerini öğreten, toplumu bu ilkelere göre terbiye eden bir kurumu temsil 

etmektedir. Eğitim aracılığıyla devlet, tüm halkın düşünce ve değer 

yargılarının bir ‘eritme potası’ içinde kaynaştırılıp bütünleştirilmesini 

gerçekleştirme amacına yönelmiştir. (Black, 1989:114) Bu yüzden devlet, 

eğitimin tüm aşamalarında kendi ideolojik ilkelerini dayatır. İnsanlara, 

belirlenen bu ideolojik sınırlar içinde yaşamalarını öğretir. İnsanların, 

toplumsal kabul ve siyasal statü kazanmasının yolu bu yapacakları ve 

yapamayacakları şeyleri öğrenmekten geçer. Bu anlamda eğitim, 

toplumsal bir amaca ulaşmak için bir araç olarak kullanılır. Eğitim süreci, 

insanın imal edilme sürecini ve fabrikasyonunu ifade eder. Bu yönüyle 

eğitim kurumları, insanları programlama merkezleridir (Illich, 1988:65-67 

akt. Çetin, 2001). 

 

Ritüeller pek çok yönüyle önemli işlevselliklere sahip kültürel etkinliklerdir. 

Okullardaki eğitim öğretim faaliyetleri sürecinde, gerek resmi gerekse 
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geleneksel kalıplar halinde sürdürülen ritüellerin ideolojik ve ekonomik yapı ile 

ilişkileri, iktidar ve hiyerarşi ilişkileri içindeki rolleri, toplumsal yapılanmadan  

bireyler arasındaki sosyal ilişkilere kadar etkileri yurtdışı literatürde tartışılmıştır. 

Ancak Türkiye’de bu konuda yeterince araştırma özellikle saha araştırmaları 

yapılmadığı ve ritüellerin öğrencilerin okul içi ve dışı yaşamları üzerindeki 

etkileri üzerinde araştırma eksikliği göze çarpmaktadır.  

 

Bu araştırmada ritüellerin toplumsal ve kolektif rolüne değinilmekle birlikte 

okullarda eğitim faaliyetlerinde ritüellerin varlık nedenleri, eğitimsel işlevleri, 

ritüeller ile egemen siyasal kültür arasındaki ilişki, egemen kültüre ait bilgi değer 

ve davranışların üretilmesinde ve sürdürülmesinde ritüellerin etkileri üzerinde 

durulmaktadır. Başka bir deyişle bu araştırmada ritüeller yapı ve işlev 

bakımından ele alınmakta yani ritüellerin toplumsal işlevleri ve bu süreçte 

ritüellerin işlevleri incelenmektedir. 

 

İlgili Araştırmalar 

 

Okul ritüellerine ilişkin olarak Türkiye’de yapılan çalışmaların azlığı dikkat 

çekmektedir. Bu konuda yapılmış kuramsal çalışmalardan biri Meşeci (2007) 

tarafından Marmara Üniversitesinde yapılan Cumhuriyet Sonrası Türk Eğitim 

Sisteminde Ritüeller: Kuramsal Bir Çalışma adlı doktora tezi araştırmasıdır. 

Meşeci bu çalışmasında ritüellerin farklı paradigmalara sahip araştırmacılar 

tarafından ele alınış biçimlerini ve sınıflandırılmalarını incelemiş, farklı ulus 

devletlerin eğitim sistemlerinde yer alan ritüellerin özelliklerini ortaya koymuştur. 

Ayrıca Türkiye de ki ritüellerin tarihsel süreci, kurgulanışı ve uygulanışına dair 

kaynakları ortaya koymuştur.  

 

Konusu doğrudan ritüeller olmayan ancak ritüelleri de konu edinen 

araştırmalardan biri Türk’ün (2010) Lise Öğrencilerinin Eğitimde Yabancılaşma 

Sorunu:  Ankara İli Yenimahalle İlçesi İki Genel Lise Örneği  adlı yüksek lisans 

çalışmasıdır. Türk bu araştırmasında okuldaki diğer pek çok etkinliğin yanında 

ritüelleri de öğrenci deneyimleri yoluyla değerlendirerek törenlerin öğrencilerin 

yabancılaşmasındaki etkilerini de ortaya koymuştur. 
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BÖLÜM III 

 

YÖNTEM 

 

Bu bölümde sırasıyla araştırmanın modeli, çalışma alanı ve çalışma grubu,  

veri toplama aracının geliştirilmesi ve uygulanması, verilerin analizi hakkındaki 

bilgiler yer almaktadır. 

 

Araştırmanın Modeli 

 

Eğitimde ritüellerin öğrenci görüş ve deneyimleri yolu ile incelenmesini 

amaçlayan bu araştırmada nitel tarama yaklaşımı tercih edilmiştir. Bu 

yaklaşımın yanı sıra yaşanmış olguların daha kapsamlı bir şekilde ortaya 

konulması amacıyla veri toplanmasın da görüşme yönteminden yararlanılmıştır. 

Bu amaçla, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. 

 

Bu araştırmada, ritüellerin eğitim alanı içindeki yeri ve etkileri çeşitli 

yönleriyle açığa çıkarılmaya çalışılmıştır. Öğrencilere, öğrencilik yaşantıları 

içerisinde katıldıkları, deneyimledikleri ritüeller hakkındaki düşünceleri, törensel 

etkinliklere katıldıklarında hissettikleri hakkında görüşlerini elde edecek sorular 

yöneltilmiştir.  

 

Çalışma Grubu 

 

Çalışma grubu Ankara İli Mamak ilçesindeki bir Anadolu Lisesinde 9,10,11 ve 

12. sınıf düzeylerinden sınıf listelerinden yansız sayılar tablosu yardımıyla 

seçilen 25 gönüllü öğrenciden oluşmaktadır. 

Okulun araştırma alanı olarak belirlenmesinde okulun büyüklüğü (sınıf ve 

öğrenci sayısı), kolay erişebilirlik ve araştırmacının çevreyi tanıması etkili 

olmuştur. Okuldaki öğrencilerin sınıf düzeylerine göre sayıları, sınıf mevcutları 

ve öğrenci sayılarının cinsiyete göre dağılımları Tablo 1’ de verilmiştir. 
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Tablo 1. Araştırma Yapılan Okulda Sınıf Düzeyi ve Cinsiyete Göre Toplam 

Öğrenci Sayıları 

Sınıf 

Düzeyi 
Kadın Erkek Toplam 

9 119 74 193 

10 103 78 181 

11 98 78 176 

12 94 71 175 

Toplam 414 301 715 

Oran % 57,9 %42,1 %100 

 

 

Araştırma grubunda yer alan öğrencilerin sayısı okuldaki cinsiyet dağılımına 

paralel olarak belirlenmiş ve buna göre 15’i kadın öğrencilerden 10 tanesi erkek 

öğrencilerden oluşturulmuştur. Okul içerisinde kız öğrencilerin erkek öğrencilerden 

belirgin bir şekilde fazla olması, araştırmacıyı orantısal olarak okulu yansıtacak bir 

örneklem seçmeye yöneltmiştir. Araştırmada öğrencilerin bölümlere göre ayrımı bir 

değişken olarak alınmamıştır. Görüşme yapılan öğrencilerin dağılımı Tablo 2 de 

verilmiştir.  

 

Tablo. 2 Görüşme Yapılan Öğrencilere Ait Kişisel Bilgiler Tablosu 

Görüşme 

sıra 

Numarası 

Kodu Sınıfı Cinsiyeti 
Okul içi ve Dışı Aktivitelere 

katılma durumu 

1 1K9 9 Kadın Yok 

2 2K9 9 Kadın Yok 

3 3K11 11 Kadın Yok 

4 4K11 11 Kadın Yok 

5 5E11 11 Erkek Yok 

6 6K12 12 Kadın Voleybol 

7 7K11 11 Kadın Yok 

8 8K9 9 Kadın Yok 
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9 9K10 10 Kadın Yok 

10 10K9 9 Kadın Yok 

11 11K10 10 Kadın Tiyatroya gidiyor. 

12 12K9 9 Kadın Yok 

13 13K12 12 Kadın Voleybol oynuyor 

14 14K9 9 Kadın Yok 

15 15K10 10 Kadın Yok 

16 16K10 10 Kadın Sinema, Doğum Günü, Bowling 

17 17E12 12 Erkek Sinema, Futbol, Bilgisayar 

18 18E12 12 Erkek Sinemaya gidiyor 

19 19E10 10 Erkek Kickboks yapıyor 

20 20E11 11 Erkek Sinema ve arkadaşlarla aktiviteler 

21 21E12 12 Erkek Bağlama çalıyor 

22 22E11 11 Erkek Futbol oynuyor 

23 23E12 12 Erkek Müzikle ilgileniyor. 

24 24E10 10 Erkek Yok 

25 25E9 9 Erkek Satranç ve Basketbol oynuyor 

 

 

Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi ve Uygulanması 

 

Araştırmanın genel ve alt amaçlarına ulaşabilmesi için hazırlanan 

görüşme formu taslağı, tez danışmanı Doç. Dr. Hasan Hüseyin Aksoy’a ve 

uzman öğretim üyelerinin görüşlerine sunulmuştur.  Görüşme formunun 

geliştirilmesi amacıyla ve geçerlilik çalışması olarak Prof. Dr. Kasım Karakütük, 

Prof. Dr. İnayet Aydın, Prof. Dr. L. Işıl Ünal, Prof. Dr. Nejla Kurul, Prof. Dr. 

Sadegül Akbaba Altun, Doç. Dr. Naciye Aksoy, Doç. Dr. Ahmet Yıldız, Doç. Dr. 

Kemal İnal, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Sever, Yrd. Doç. Dr. İkbal Yetişir, Dr. Tarık 

Soydan’ın görüşlerine başvurulmuştur. 

 

Uzman görüşlerinden alınan dönütler ile görüşme formunda yer alan 

sorular üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Görüşmelere geçilmeden önce, 
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araştırma grubu dışından bir Anadolu Lisesi öğrencisi ile bir pilot görüşme 

yapılarak soruların anlaşılırlığı kontrol edilmiştir. Yapılan pilot görüşme 

sonucunda görüşme formunda yer alan soruların anlaşıldığı görülmüş ve 

görüşme formu uygulamaya hazır duruma getirilmiştir. 

 

Hazır hale getirilen görüşme formu, random usulle seçilen öğrencilere 

gönüllü katılım esas alınarak yöneltilmiştir. Görüşmeler, öğrencilerle yüzyüze 

gerçekleştirilmiş olup öğrenci üzerinde baskı yaratabilecek öğretmen müdür gibi 

okul görevlilerinin olmadığı sessiz bir ortamda gerçekleştirilmiştir. Her bir 

görüşme öğrenci cevaplarına göre 15 ile 30 dakika arasında sürmüştür. 

Görüşme, verilerin sağlıklı bir şekilde elde edilebilmesi ve görüşme zamanını 

verimli kullanmak için öğrencilere sorularak ve onayları alınarak ses kayıt cihazı 

ile kayıt edilmiştir. Görüşme sırasında yaşanan yanlış algılamaları gidermek, 

ayrıntılı bulgulara ulaşabilmek ve öğrencin konuya odaklanmasını sağlamak 

üzere konuya esas olmak üzere farklı sorular da yöneltilmiştir.  

 

 

Verilerin Analizi 

 

Görüşme formunda yer alan soruların yöneltilmesi ile toplanan veriler 

orjinalliği bozulmadan yazılı hale getirilmiştir. Görüşmelerin birbirine 

karışmaması için her bir görüşmeciye kod verilmiş ve görüşmeye başlamadan 

önce her bir görüşmeci için hazırlanan görüşme formu üzerinde bu kod 

yazılmıştır. Araştırmada görüşmelerin kodlanmasında sırasıyla görüşme sıra 

numarası (1,2,..25), görüşme yapılan kişinin cinsiyeti (kadın için K, erkek için E) 

ve görüşmecinin sınıfı (9, 10, 11, 12) kullanılmıştır. Daha sonra görüşme 

formunda yer alan soruların yanıtları araştırmanın genel ve alt amaçlarına 

uygun olacak biçimde başlıklar altında konulara göre sınıflandırılmıştır. 

Ardından araştırma ile toplanan verilerin betimsel analizi yapılmıştır. 
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BÖLÜM IV 

 

BULGULAR VE YORUM 

 

Bu bölümde araştırma sonucunda elde edilen bulgular konu esasına göre 

belli başlıklar altında sınıflandırılmıştır. Öğrencilerin okulda deneyimledikleri 

ritüeller, bu ritüellere atılma durumları, ritüellere ilişkin düşünce ve duyguları, 

derslerde ritüellere yönelik uygulamalar, ritüeller sırasında öğrencilerin 

deneyimledikleri disiplin uygulamaları ve bu uygulamalara ilişkin düşünceleri ile 

ritüeller sırasında öğretmen ve yönetici davranışlarının neler olduğu hakkındaki 

veriler ve bu verilerin literatürdeki araştırmalarla bağlantılarına yer verilmiştir. 

 

Öğrencilerin Deneyimledikleri Ritüeller (Törenler ve Törensel Davranışlar) 

 

Öğrencilerin tören kavramından ne anladıkları, bir öğretim yılı içerisinde 

gerçekleştirilen ve öğrencilerin deneyimlediği resmi ve geleneksel ritüellerin 

neler olduğu öğrencilere yöneltilen görüşme soruları ile elde edilmeye 

çalışılmıştır. Öğrencilere yöneltilen, “Tören deyince aklınıza ilk gelen şeyler 

nelerdir?” şeklindeki soruya 25 öğrenciden 19 u (%76’sı) istiklal marşı, milli 

bayramlar cevabını vermişlerdir. 6 öğrenci ise (%24) kişilerin hazırlamış olduğu 

metinler, sıkıcı konuşmalar, topluluk şeklinde yapılan kutlama ve anma 

etkinlikleri vb. cevaplar vermişlerdir.  

 

Görüşme yapılan öğrencilere ikinci olarak “Okulunuzda bir öğretim yılı 

boyunca hangi resmi törenler yapılmaktadır? Aklınıza gelenleri belirtiniz”. 

şeklinde soru yöneltilmiştir. Öğrenciler bir öğretim yılı içerisinde katıldıkları 

resmi ritüellere ilişkin olarak genellikle, Ulusal anma ve bayramlar, 29 Ekim 

Cumhuriyet Bayramı’nı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma, 23 Nisan Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 

yanıtlarını vermişlerdir. Bunun yanı sıra bir öğrenci peygamberin doğum 

gününü, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü, bir öğrenci pazartesi günleri yapılan 

İstiklal Marşı törenlerini, bir öğrenci ise Atatürk’ün Ankara’ya gelişini cevap 

olarak vermişlerdir. 



55 

 

 

 

Öğrencilerin tamamı bir öğretim yılı içerisinde gerçekleştirilen resmi 

törenlerin hemen hepsini belirtmişlerdir. Bu durum öğrencilerin resmi törenlerle 

öğrenme düzeyinde ilişkilendiklerinin ifadesi olarak sayılabilir. Ayrıca resmi 

ritüellerin yanında peygamberin doğum günü kutlaması adıyla bir ritüelin 

Anadolu Lisesinde ifade edilmesi göze çarpmaktadır. Bu görüşü ifade eden 

öğrencinin 9. Sınıfta olması ve Anadolu Lisesinde peygamberin doğum günü 

etkinliğine henüz katılmamış olmasına rağmen böyle bir ritüelin varlığını 

yanıtlara taşımış olması ritüelin zamansal süreklilik sağladığına-geçmişi bugüne 

taşıdığına- ilişkin görüşlerle uyum sağlamaktadır. Ayrıca dini bir ritüelin bir 

öğrenci tarafından da olsa dile getirilmesi iktidar eğitim ilişkisi açısından anlamlı 

bir sonuç olarak yorumlanabilir. 

 

Resmi Törenlere Katılım Konusunda Öğrenci Tutumları  

 

Resmi törenlere katılma konusundaki tutumlarını belirlemek üzere 

öğrencilere, resmi törenlere katılıp katılmadıkları, katılıyorlarsa isteyerek mi 

yoksa mecbur kaldıkları için mi katıldıkları ve bu durumlara ilişkin olarak katılıp 

katılmama gerekçeleri sorulmuştur. Görüşmeye katılan beş görüşmeci (%20’si) 

törenlere bazen isteyerek bazen mecbur kaldıkları için katıldıklarını 

belirtmişlerdir. Törenlere katılmayan öğrenciler katılmama gerekçeleri olarak 

şunları belirtmişlerdir:   

 

7K11: Törenler çok sıkıcı geçtiği için katılmak istemiyorum.  

4K11: Olmak zorunda olduğu için yapılan törenler, katıldığım törenlerden 

zevk almıyorum. 

3K11: Kişisel nedenlerden dolayı katılmıyorum. 

2K9: Yorgun olduğumda ya da ertesi gün sınav olduğunda katılmıyorum. 

6K12: O gün tatil oluyor, uyumak varken katılmıyorum. 

9K10:Sağlık problemleri olursa veya ailevi sorunlar nedeniyle 

katılmıyorum. 

15K10: 23 Nisan, onlar önceden bana uygundu, halk oyunları filan 

oynuyordum ama lisede sadece şiirler falan okunuyor o yüzden bana pek 

cazip gelmiyor. 
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Öğrencilerin resmi törenlere katılmama nedenleri değerlendirildiğinde bazı 

öğrencilerin önceliklerinin siyasal kültürün öncelikleriyle uyuşmadığı, 

öğrencilerin kendi özel yaşantılarının okuldaki kültürel etkinliklerden daha önde 

geldiği söylenebilir. Başka bir deyişle öğrencilerin bir kısmı için törenlere katılma 

konusundaki kendi gereksinmeleri ve öncelik durumu, devletin öncelikleri ile 

uyum göstermemektedir. Öğrencilerin bir kısmının bu durumu, gerçek 

gereksinmeler yönündeki algılarıyla değerlendirdikleri ve diğer etkileri gözardı 

edebildiklerini göstermektedir. 

 

Öte yandan görüşülen öğrencilerden 14’ü (%56’sı) törenlere isteyerek 

katıldıklarını belirtmişlerdir. İsteyerek katılma nedeni olarak ise Atatürk’e karşı 

saygı, geçmişte yapılan fedakarlıklar, ülkenin düşman işgalinden kurtarılması 

bağımsızlığına kavuşturulması nedeniyle vefa duygusu, ülkeye ve millete karşı 

sorumluluk, milli günlere katılmaktan gurur duyma gibi düşüncelerini ifade 

etmişlerdir. Bu durum öğrencilerin yarıdan fazlasının (%56’sı) egemen siyasal 

kültürle örtüşen duygular ve davranışlara sahip olduklarını göstermektedir. Bu 

durum eğitim sisteminin, yasa ve yönetmeliklerinde yer alan hedeflere ulaşma 

ve belli değerleri öğrencilere aktarma konusunda etkili olduğunu, öğrencilerin 

siyasal sistemin hedeflerine ulaştığının bir göstergesidir. 

 

Öğrencilerin Resmi Törenlere İlişkin Düşünceleri 

  

Okulda düzenlenen resmi törenlere katılımın zorunlu tutulması hakkındaki 

düşünceleri sorulan öğrencilerin yarısından çoğu (15 kişi, %60’ı) törenlere 

katılımın zorunlu tutulmasını doğru bulmamaktadır. Öğrencilerin törenlere 

katılımın zorunlu tutulmasını doğru bulmama gerekçelerinden bazıları şunlardır: 

 

511E: Zorunlu olmamalı, isteyen gelmeli, isteyerek gelmediğinde zaten 

dinlemiyorlar. 

7K11: Zorunlu olması dinlemeyi azaltıyor.  
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8K9: Zorunlu olmaması gerekir, içinde vatan sevgisi varsa gelir zaten 

17E12: Zorunlu tutmak iyi değil ama zorunlu demezsen hiç kimse 

gelmeyecek. En iyisi güzel bir dille öğrencileri çağırmaktır. 

 

Öğrencilerin törenlerin zorunlu olmasına yönelik tepkileri ve zorunluluğun 

dinlemeyi ve isteği azalttığı düşünceleri Türk’ün (2010) tezindeki bulgularla 

örtüşmektedir. 

 

Araştırma grubunda yer alan öğrencilerden 8’inin (%32) törenlere katılımın 

zorunlu tutulmasını destekledikleri görülmektedir. Törenlere katılımın zorunlu 

tutulmasını savunan öğrencilerin gerekçeleri şunlardır; “sonuçta ülkemiz adına 

yapılıyor gelmeliyiz, zorunlu olması olumludur (9K10)”, “zorunlu olmalı. Bu 

törenler bize emanet edilmiş bir şeyin kutlanması bunun da zorunlu olması, 

kutlanması gerekir diye düşünüyorum (12K9)”.  

 

 Araştırma grubu öğrencilerinden 11K10, 23E12 törenlerin, zorunlu 

tutulması konusunda “Fark etmiyor bence gelen yine geliyor gelmeyen yine 

gelmiyor”, “Zorunlu olması bir bakıma iyi bir bakıma kötü”, şeklinde ifadelerle 

kararsız olduklarını belirtmişlerdir.  

 

Resmi ritüellerin varlığı hakkındaki düşüncelerine ulaşmak üzere 

öğrencilere, “Resmi törenlerin sürdürülmesi ya da kaldırılması konusundaki 

görüşünüz nedir? Bu görüşünüzün nedenlerini paylaşır mısınız?” Şeklinde soru 

yöneltilmiştir. Öğrencilerden 24’ü (%96) resmi törenlerin sürdürülmesi 

gerektiğini bir öğrenci ise (%4) törenlerin kaldırılması gerektiğini “Bence 

kaldırılmalı. Hiç bir şey gerektiği gibi yapılmıyor. Törenleri herkes yönetmelikte 

yazdığı için yapıyorlar (21E12)” şeklinde belirtmiştir. Törenlerin sürdürülmesi 

gerektiğini belirten öğrencilerin görüşlerinden bazıları şöyledir: 

 

1K9: Törenler bilgi verdiği için, o günün ne kadar önemli olduğunu anlattığı 

için kaldırılmamalı 

25E9: Sürdürülmesi gerektiğini düşünüyorum Kaldırsak ne değişecek ki. 

Kaldırmadığımızda, insanlar bilinç elde edecek. Törenin önemini 
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anlayacak. İnsanlara Vatan ve toplum sevgisini, insanlara karşı hoşgörülü 

olmayı bir şey aşılamak gerekiyor. Biri çıksa dese “ben bu törenlere 

gelmiyorum” diye o da onun görüşüdür gelmez o gün törene ama 

isteyenleri de rahatsız etmesi olumsuz bir davranıştır 

4K11: Kesinlikle kaldırılmamalı. Toplumun birlik ve beraberliğini sağlamaya 

çalışan şeyler olduğu için kaldırılmamalı, kaldırılırsa tarih unutturulur 

5E11: Sürdürülmeli böyle şeylerle zorunlu da olsa geçmişe yönelik bir 

şeyler öğreniyorlar. Şimdiki gençlik geçmişini bilmiyor. Hatırlatma olduğu 

için kaldırılmamalı 

11K10: Kesinlikle sürdürülmeli. Çünkü, resmi törenler bizi birbirimize 

bağlıyor, hepimiz bir milletiz, milli duygular hepimizde var ve bu bizi 

güçlendiriyor. 

19E10: Bence sürdürülmeli. Çünkü bunun topluma gerçekten çok fazla 

katkısı oluyor. Toplumun geçmişini benimsemesini sağlıyor. Toplum 

geçmişte bu vatanın nasıl kazanıldığını benimseyerek bunlara daha sıcak 

yaklaşıyor, ülkesinin toprağın kıymetini daha iyi biliyor 

6K12: Bence yine olmalı ama gelme zorunluluğu olmasın. Çünkü gelmek 

zorunda olanlar gelince dinlemiyor. 

18E12: Sürdürülmesi gerekir çünkü bir süre sonra asimile oluruz 

değerlerimizi kaybeder unuturuz. 

15K10: Bence törenler sürdürülmelidir. Eğer kaldırılırsa insanlar yavaş 

yavaş benliklerini unutacaklardır. Ya da neyi kutlayıp neyi kutlamayacağını 

unuturuz. Mesela yılbaşı genellikle yabancılara özgü bir şey iken artık 

Türklerde de bir gelenek haline gelmeye başlamış.  Eğer törenleri 

kaldırırsak bunları tamamen unuturuz yabancılaşma olur. 

23E12: Bence kaldırılmamalı bunlar milli birlik, beraberlik, ortak tarih 

bilincidir, uyumdur sırf milli bir şey de değildir. Cumhuriyet kurulurken 

kendini Türk hisseden vatanda yaşayan herkes Türk’tür. Irk ayrımı, din 

ayrımı, yapılmamış bu vatan bu topraklar üzerinde yaşayan herkesi 

birleştirici bir etkisi olduğu için kaldırılmamalıdır. Bu ülkenin nasıl kurulup 

geliştirildiğini hatırlamak için kaldırılmamalı 
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Öğrencilerin tamamına yakınının resmi törenlerin sürdürülmesi gerektiği 

şeklinde görüş bildirmeleri, toplumdaki hakim milliyetçi kültüre uygun olarak 

hareket ettiklerinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Törenlerin 

sürdürülmesinin gerekçesi olarak Türklüğün önemi, milli değerlerin bu törenler 

ile yaşatıldığı ve yansıtıldığı başka bir deyişle milliyetçilik duygularının 

törenlerden beslendiği şeklinde algılanabilir. Törenlerin kaldırılması ile toplumun 

geçmişinden ve kendi benliğinden kopacağı, yabancı milletlerin değerleri altında 

asimile olacağı öğrenciler tarafından dile getirilen diğer sebeplerdir. 

 

Öğrencilerin ritüelleri geçmiş ve gelecek arasında bir köprü olarak görmesi 

Donnan ve Wilson’un (2002) “Bütün iktidar örgütlenmeleri ritüellerden, insanları 

birbirine, hiyerarşiye ve geçmiş ve geleceğe ait diğer şeylere bağlamak için 

faydalanır. Bu tür bağlantılar bir ulus devlette, devletin medya ve toplumsal 

bilimler, eğitim ve siyasal sosyalizasyon programları vasıtasıyla birbirinden 

oldukça farklı kültürlerden bir ulus inşa etmeye çalıştığı yerde çok şey 

uyandırır.” şeklindeki görüşleriyle uyum göstermektedir. 

 

Öğrencilerin okul ritüelleri hakkındaki düşüncelerine ulaşmak üzere okulda 

resmi törenler dışında ritüellerin olup olmadığı ve varsa bu törenlerin neler 

olduğu ve öğrencilerin bu ritüelleri nasıl değerlendirdikleri sorulmuştur. 

Öğrenciler 13 kişi (%52) okulda ödül törenlerinin yapıldığını, 11 kişi (%44) 

mezuniyet törenleri yapıldığını, 5 öğrenci %20) henüz böyle törenler 

görmediklerini belirtmişlerdir.  

 

Öğrencilere mezuniyet ve herhangi bir alanda gösterilen başarılar 

nedeniyle ödül törenleri düzenlenmesini nasıl değerlendirdikleri sorulduğunda 

ise öğrencilerin bunları olumlu karşıladığı görülmektedir. Öğrencilerin mezuniyet 

törenlerine ilişkin görüşlerinden bazıları şunlardır: 

 

2K9: Mezuniyet gününün, o günün özelleştirilmesi [özel hale getirilmesi] 

önemli. 

4K11: Mezuniyet törenleri oluyor. Bunlar öğrencilerin istekleri 

doğrultusunda yapıldığı için güzel 
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11K10: Evet oluyor. Mezuniyet törenleri güzel oluyor. Okul birinciliği ile 

ilgili kütüğe isimler kazınıyor. Bunlar çok güzel ve bizi istekli hale 

getiriyor. 

18E12: Okul birincisi kürsüye çıkarılıp tebrik ediliyor ya da bir belge sınıf 

birincisine onur belgesi veriliyor. Bunlar sonradan gelen öğrenciler için bir 

motivasyon, teşvik, o açıdan önemli. Diğer öğrencilerin de o anı yaşama 

istemesi artar bu başarıyı olumlu yönde etkiler diye düşünüyorum. 

 

Öğrencilerin sınav başarısı veya herhangi bir alanda gösterilen başarılar 

nedeniyle okulda düzenlenen törenler hakkındaki düşünceleri ise şöyledir: 

 

1K9: Evet yapılıyor [Ödül törenleri]. Ben başaramadıysam üzülüyorum ben 

başardıysam çok iyi oluyor. Sınıf veya yakın arkadaşlarım ise seviniyorum. 

3K11: Yılsonunda ödül veriliyor onur belgesi veriliyor. Mezuniyet olmalı 

ödüllendirme de daha iyi olsa iyi olur. Eskiden varmış ama okulun maddi 

durumu elvermediği için kalkmış. 

5E11: Başarılar nedeniyle [ödül töreni] yapılıyor. Öğrencinin motivasyonu 

için önemli oluyor 

6K12: Çeşitli turnuvalarda derece yapanlara kupa veriliyor, öğrenciler tebrik 

ediliyor. Destekleyici davranışlar oluyor. İyi oluyor bir kişinin başarısı bize 

de örnek oluyor. 

 

Öğrencilerden 9’unun (%36) ödül verilen törenlerle ilgili olarak olumlu 

düşünceler taşıdıkları görülmekle birlikte, 1K9 kodlu öğrencinin söyledikleri 

yarışma kültüründe geri kalanlar için ödül vermenin ne anlam taşıdığını 

açıklayan iyi bir örnektir. Öğrenci ödül verilenin kendisi veya yakın 

arkadaşlarından biri olursa sevineceğini bunların dışında başka öğrencilere 

yarışma başarıları nedeniyle ödül verilirse üzüleceğini belirtmiştir. Bu durum 

okullarda hakim ekonomik sisteme (kapitalizme) özgü yarışma/rekabet 

karakterli organizasyonların okula yansıması yorumlanabilir.  

 

Öğrencilere okulda öğrencilerin kendi aralarında gerçekleştirdikleri 

törensel uygulamaların olup olmadığı ve bunları nasıl değerlendirdikleri 
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sorulmuştur. Öğrencilerden 21’i (%84) doğum günü kutlamaları yaptıklarını, 3 

öğrenci (%12) yılbaşı partileri düzenlediklerini belirtirken bunun yanı sıra okula 

üzgün gelen veya yakınlarını kaybedenlere moral vermek üzere sınıf içi 

etkinlikler, karne günü partileri, ve yıl sonlarında müzik dinletileri yaptıklarını 

belirtmişlerdir. Öğrencilere bu tür törenleri nasıl değerlendirdikleri sorulduğunda 

ise yanıtlardan bazıları şu şekilde olmuştur.  

 

2K9: Bunlar bizim sosyalleşmemiz için önemli.  

3K11: Arkadaşlar arası sosyalleşmeyi sağlıyor. 

6K12: Bunlar çok iyi şeyler sosyalliği artıran şeyler. Kişilerle olan 

bağlarını kuvvetlendiriyor. Yine çevre edinmesini sağlıyor.  

15K10: İnsancıl duyguların daha çok gelişmesini sağlar.  

24E10: Olumlu buluyorum. Bunlar da ders dışı aktivite rahatlıyorum. 

Sosyalleşiyoruz.  

5E11: Bunlar güzel sınıf içi birlik ve beraberlik ve eğlenmemiz nedeniyle 

güzel oluyor.  

7K11: Arkadaşlar arası kaynaşmayı artırıyor, aramızdaki ilişkileri 

güçlendiriyoruz, okuldan soyutlanıp kafa dağıtıyoruz. 

11K10: Bunlar, okulu bizim için daha cazip hale getiriyor. 

 

Öğrencilerin 12’si (%48) doğum günü ve kendi aralarında düzenledikleri 

etkinliklerin sosyalleşmeyi sağladığını, arkadaşlık bağlarını güçlendirdiğini, sınıf 

içinde birlik ve beraberlik sağladığını ve insancıl duyguların gelişmesine yararı 

olduğunu belirtmişlerdir. 

 

Öğrencilerin kendi aralarında gerçekleştirdikleri törenlerde kendilerine ait 

duyguların ve yaşantıların ön plana çıktığı, bu törenlerde kendi isteklerini 

yaşadıklarını ve kişisel ilişkilerin güçlenmesinde ve sosyalleşmede bu ritüellerin 

önemli rolü olduğunun görüldüğünü söylemek mümkündür. Devletin hiyerarşik 

yapısından kaynaklı olarak oluşturulmayan, bireylerin sevgi, ait olma ve 

dayanışma gibi duygu ve düşüncelerinden beslenen ritüellerin öğrencilerin sınıf 

içi ve sınıf dışı yaşamına önemli katkılar sunduğunu söylemek mümkündür. 
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Öğrencilerin ritüellere yönelik düşüncelerini tespit etmek üzere öğrencilere 

yöneltilen sorulardan bir diğeri sınıf içinde dersin işlenmesiyle doğrudan ilişkili 

olmayan ritüellerin (öğretmen gelince ayağa kalkmak, ayağa kalkarak 

konuşmak, parmak kaldırmak vb.) öğrenciler için nasıl bir anlam taşıdığı 

olmuştur. Bu soruya ilişkin olarak öğrencilerden 12’si(%48) “öğretmene 

saygıdan dolayı” öğretmen sınıfa girdiğinde ayağa kalktıklarını belirtmişlerdir. 

Bir öğrenci(24E10) “Ayağa kalkarak sınıfın düzene girmesini sağlıyor hoca hem 

de sınıf kendine geliyor. Bu da olumlu” şeklinde görüş bildirirken bir başka 

öğrenci (21E12) “Ben hocaya saygı gösterdiğim için ayağa kalkmıyorum, 

Atatürk’e saygı gösterdiğim için ayağa kalkıyorum” şeklinde yanıt vermiştir. 

Parmak kaldırmaya ilişkin olarak ise öğrencilerin yarıdan fazlası 14 öğrenci 

(%56) soruya parmak kaldırarak konuşmanın sınıf düzeninin sağlanması ve 

herkesin söz hakkı alabilmesi ve öğretmene saygı açısından önemli ve gerekli 

bulduklarına yönelik olarak aşağıdaki yanıtları vermişlerdir: 

 

3K11: [parmak kaldırmak] iyi oluyor da dersten derse değişiyor. 

Bazılarında daha iyi oluyor, hep aynı kişiler kaldırılınca kötü oluyor. 

4K11: Parmak kaldırmak gerekli herkesin söz hakkı için gerekli. 

5E11: Bence parmak kaldırmak iyi herkesin söz hakkı alması için gerekli. 

8K9: Parmak kaldırarak ders daha düzenli oluyor. 

11K10: Parmak kaldırarak konuşmak doğru. Herkesin sözlerinin 

karışmaması için gerekli. 

9K10: Olması gereken şeyler, parmak kaldırılmasa uğultu olur 

19E10: Parmak kaldırmak çok doğru bir davranış olarak geliyor. Çünkü 

parmak kaldırmayınca kargaşa oluyor, öğretmen kimsenin ne dediğini 

anlamıyor ve ses kirliliği oluyor parmak kaldırıldığında konuşulduğunda 

söz söyleyenin söylediği anlaşılıyor. 

 

Bir öğrenci (21E12) ise parmak kaldırmayı doğru bulmadığını şu şekilde 

ifade etmiştir: “Söz alırken hocaya parmak kaldırmanın ya da ayağa kalkmanın 

gerektiğini düşünmüyorum” 
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Öğrencilerin derste ayağa kalkarak konuşmaya ilişkin düşüncelerini ifade 

eden öğrenciler şunları belirtmişlerdir; 

 

14K9: Oturarak da konuşabilmeliyiz bence buna gerek yok 

16K10: Ayağa kalkman gerekiyor söyleyeceğini de unutuyorsun, 

panikliyorsun, davranışına dikkat etmeye çalışıyorsun. 

17E12: Ayağa kalkarak konuşmayı tercih ederim hem öğretmene bir 

saygı için hem de sınıf büyük olduğu için herkesin sizi görmesini 

dinlemesini sağlar. 

21E12: Söz alırken ayağa kalkmanın gerektiğini düşünmüyorum 

25E9: İnsanın, ayağa kalkınca düşüncelerini daha iyi ifade edebileceğini 

düşünüyorum. Oturduğu yerde gevşek bir şekilde cevabını söyleyeceği 

yerde ayağa kalkıp ciddi bir şekilde düşüncesini söyleyip oturabilir 

 

Öğrencilerin ders içerisinde dersin konusu ve işleyişiyle alakalı olmayan 

ancak ritüel haline gelmiş belirli davranış kalıplarına ilişkin olarak belirttikleri 

görüşler incelendiğinde öğrencilerin öğretmen sınıfa girdiğinde ayağa kalkmayı 

çoğunlukla öğretmene ya da bir büyüğe saygı olarak algıladıkları görülürken 

parmak kaldırarak konuşmayı ise sınıfın düzeni ve herkesin söz hakkı 

alabilmesi için gerekli gördükleri söylenebilir. Ayağa kalkarak konuşma 

konusunda ise öğrencilerin farklı yanıtlar verdiği görülmüştür. Üç öğrenci(14K9, 

16K10,21E12)  ayağa kalkarak konuşmayı gerekli bulmadıklarını, iki 

öğrenci(17E12,25E9) ise ayağa kalkarak konuşmanın gerekli olduğunu ifade 

etmişlerdir. 

 

Ritüellerin bir özelliği de ritüellerde kullanılan simgeler ve sembollerdir. 

Okul ritüelleri sırasında sembol olarak sayılabilecek belirli kıyafetlerin kullanılıp 

kullanılmadığı ve öğrencilerin bu konuda denetimledikleri ve düşüncelerini elde 

etmek üzere öğrencilere Okul yöneticileri veya öğretmenler resmi törenlere 

katılımda belirli kıyafetlerin giyilmesini zorunlu tutuyorlar mı? Buna ilişkin 

örnekler verebilir misiniz? Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz şeklinde 

soru yöneltilmiştir. Sorunun “okul yöneticileri ve öğretmenler okul törenleri 

sırasında belirli kıyafetlerin giyilmesini zorunlu tutuyorlar mı?” şeklindeki ilk 
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kısmına 12 (%48) öğrenci “evet zorunlu tutuyorlar” ya da “okul kıyafetiyle 

gelmemizi istiyorlar” şeklinde yanıt vermişlerdir. 13 öğrenci (%52) ise resmi 

törenlere katılırken okul kıyafetinin zorunlu tutulmadığını belirtmişlerdir. 

Öğrencilere törenlerde resmi kıyafetlerin zorunlu tutulması ile ilgili düşünceleri 

sorulduğunda,  6 öğrenci(2K9, 4K11, 13K12, 20E11, 21E12, 23E12) törenlerde 

belirli kıyafetlerin zorunlu tutulmasını doğru bulmadıklarını belirtmişlerdir. 

Törenlerde belirli kıyafet uygulamasının zorunlu tutulmasını doğru bulmayan 

öğrencilerden bazılarının ifadeleri şöyledir: 

 

2K9: Zorunlu tutuyorlar ama bence gereksiz. 

4K11: İnsanlar nasıl rahat ediyorsa öyle giyinmeliler. 

13K12: Kıyafet bakımından serbest olmalı ama abartmalar oluyor. 

 

Öğrencilerden 8’i (8K9, 9K10, 10K9, 15K10, 16K10, 18E12, 19E10, 

24E10)  ise törenlerde belirli kıyafetlerin zorunlu tutulmasının gerekli olduğunu 

söylemişlerdir. Törenlerde belirli kıyafetlerin zorunlu olmasının doğru olduğunu 

düşünen öğrencilerden bazılarının düşünceleri şöyledir: 

 

8K9: Gösteriş yapmıyoruz forma giysek daha iyi olur. Okulun belirli bir 

kıyafeti olmalı 

18E12: Bir takım, resmi kıyafet gerekir bir kotla gelinmez yani. Tabii. 

Biraz resmiyette gerekiyor açıkçası o anı tam anlamıyla yaşamak için 

22E11: Serbest kıyafet olmamalı resmi kıyafet alınacaksa ucuz olmalı 

 

Öğrencilerin törenlere katılımda kendi istedikleri, tercih edebilecekleri 

kıyafetleri giymeleri yerine, töreninin önemi hakkında oluşturulan güçlü yargılara 

katılım göstermeleri, ritüelin aktarmak istediği düşüncenin öğrencilere ulaştığı 

ve onları yönlendirdiği şeklinde yorumlanabilir. 

 

Öğrencilerin resmi törenlere okul kıyafeti ile katılmasının öğretmen ve 

idareciler tarafından istendiği/beklendiği öğrencilerin yaklaşık yarısı (%48) 

tarafından dile getirilmektedir.   
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Öğrencilerin törenlere belirli kıyafetle katılması yönündeki öğretmen 

yönlendirmeleri ve bunu destekleyen öğrenci görüşleri ritüellere “hak ettiği” 

önemin verilmesinin belirli kıyafetlerin giyilmesi ile sağlanabileceği şeklinde 

oluşturulmuş düşünceyi ya da kıyafet ve ritüel arasında oluşturulmuş bağı 

göstermesi açısından önemlidir. Törenlerin, eğitimin ideolojik yanının 

gereklerine hizmet etmesi için belirli kıyafetlerin giyilmesi önemlidir. Öte yandan 

okul törenlerinde belirli kıyafetlerin zorunlu tutulmasının 6 öğrenci(%24) 

tarafından doğru olmadığı, 8 öğrenci (%32) tarafından ise doğru veya gerekli 

olduğu dile getirilmiştir. Burada öğrencilerin okulda öğretmenler ve yöneticilerin 

zorunlu tuttukları kıyafet uygulamalarına karşı öğrencilerin direniş gösterdikleri 

söylenebilir.  

 

 Öğrencilere “okul içinde uygulanan ancak kendilerinin günlük yaşamıyla 

uyum sağlamayan gelenekselleşmiş ritüeller var mı?” şeklinde yöneltilen soruya 

öğrencilerin 23’ü (%92) hayır yanıtı verirken 2 öğrenci (%8) şöyle yanıtlar 

vermiştir:  

 

6K12: Giyiniş oluyor sadece. Giymediğin zaman seni okula almam 

diyorlar. 

17E12: Mesela burada 10-15 senedir birlikte çalışan öğretmenler var. 

Ama öğrencinin önünde birbirlerine bey diye hitap ediyorlar bu resmiyetin 

olması bana farklı geliyor uyum sağlamıyor. Ben 10 senelik arkadaşıma 

sayın, bey diye hitap etsem çok garip olur. 

  

17E12 kodlu öğrencinin öğretmenlerin kendi aralarındaki hitapların doğal 

olmayışını belirtmesi ve farkındalığı, aslında bir kanıksanmışlığı ve gerçek 

yaşam/okul bölünmüşlüğünü göstermesi açısından anlamlıdır. Öğrencilerin 

çoğunluğunun kendi günlük yaşamları ile okuldaki ritüel sayılabilecek 

uygulamalar arasında büyük çoğunlukla çatışma ve uyuşmazlık algılamamaları, 

okul ile toplumun davranış kalıpları arasında genelde bir paralellik olduğu 

şeklinde yorumlanabilir.  
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Öğrencilerin günün önemli bir bölümünü geçirdikleri okulda kendilerinin 

katılmaya zorunlu tutulmadığı ancak katılmak ya da yapmaktan hoşlandığı 

gelenekselleşmiş davranış ya da etkinlikler olup olmadığını belirlemek üzere  

yöneltilen soruya öğrencilerin 8’i (%32) “yok” şeklinde cevap verirken 17’i (%68) 

çeşitli yanıtlar vermişlerdir. Ancak bu yanıtlarda verilen etkinliklerin çoğu 

gelenekselleşmiş ve ritüel denilebilecek özelliklerden çok öğrencilerin 

yapmaktan hoşlandığı etkinlikler(satranç, voleybol, basketbol oynama vb) 

grubuna dahil edilebilir. Öğrencilerin katılmaya zorunlu tutulmadığı ancak 

katılmaktan veya yapmaktan hoşlandığı ritüel olarak sayılabilecek uygulamalara 

ilişkin yanıtlarından bazıları şunlardır: 

 

7K11: Sınıf içinde doğum günü partileri ve yılbaşı çekilişleri var. 

16K10: Tiyatroya gidiyorlar, müzik söylüyorlar, okulun panolara astığı 

tiyatrolara gitmek gibi. 

23E12:Genelde yılsonu dinletilerimiz oluyor onlara katılmaktan 

hoşlanıyorum. 

 

Okulda resmi törenlerin dışında ve öğrencilerin isteklerine göre 

katılmaktan ya da yapmaktan zevk alacakları tören veya törensel uygulamaların 

az olduğu görülmektedir. Bu durum okulda zorunlu tutulan resmi ritüellerin 

dışında öğrencilerin katılmaktan zevk alacağı, kendilerini daha çok ifade 

edebilecekleri ve kendilerinin organize ettikleri ritüel uygulamalarına yeterince 

destek olunmadığı şeklinde yorumlanabilir.  

 

Öğrencilerin ritüeller konusundaki deneyimlediklerini tespit etmek üzere 

yöneltilen sorulardan biri de, “törenler sırasında okul, ev veya toplumsal 

yaşamınızda yapmayı düşünmeyeceğiniz şeyleri yaptığınız ya da kendinizi 

günlük hayattaki davranışlarınızla çelişkili davranırken bulduğunuz oluyor mu? 

Bu duruma ilişkin hatırladığınız örnekler var mı?” şeklindedir. Öğrencilerden 

14’ü (%56)  “Hayır, çelişkili bir durum olmuyor” derken 11 öğrenci birbirinden 

farklı yanıtlarla törenlerde günlük hayatta yapmadığı davranışları törenlerde 

yaptıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerden bazıları yaşadıklarını şöyle ifade 

etmişlerdir:  



67 

 

 

 

 

10K9: Genelde hiperaktif gibiyim ama törende o kadar saat boyunca 

susuyorum sıkıntılı oluyor. 

15K10: Günlük yaşamda daha rahat olabilirim ama törenlerde o kadar 

rahat olamam. Gün içinde halkın arasına çıkıp rastgele konuşmayı 

yapamam ama okuldayken törene katılıp konuşma yapabilirim. Normalde 

bunu yapamam. 

18E12: Ben aslında günlük hayatta çok çekinik biriyim. Yüksek sesle 

konuşmam ama orda mili bir şey olduğunda bağırırım coşkun bir şekilde 

sloganlar atabilirim. Günlük hayatta böyle şeyler yapmam. Ordaki 

coşkuya göre değişir. 

19E10: Gündelik yaşamda daha rahatız tabi törende de daha durgun 

olmamız gerekiyor karşımızdaki konuşuyor,  bu nedenle gündelik 

yaşamdan farklı hareketlerimiz oluyor. 

23E12: Törenler daha askeri disiplindedir, sıra olunur, hazırola geçilir. 

Dışarıda sürekli hazırol da gezmem yani. Törenlerde askeri disiplin 

gerekir ama kendi yaşantımda askeri disiplinde değilim daha rahatımdır 

ama kurallara uyarım. 

 

Öğrencilerin verdiği yanıtlara göre kendilerinin kişisel özellikleri nedeniyle 

günlük hayatta yapmadıkları şeyleri törenler nedeniyle yapmak zorunda 

oldukları görülmektedir. Ritüellerde belirli süreler boyunca yerine getirilen ve 

benzer resmi ritüellerde yinelenen “hazırol’da durma” ya da katı disiplin 

uygulamaları ile oluşturulan yeni davranış kalıpları, bireyin üzerine yeni bir kişilik 

inşa edilmesi şeklinde yorumlanabilir. 

 

Öğrencilerin Törenlerin Yararları Hakkında Düşünceleri 

 

Araştırma grubuna resmi törenlerin öğrencilere veya topluma yararları 

hakkındaki düşünceleri sorulmuştur. Öğrencilerden 23’ü (%92’si) resmi törenleri 

yararlı bulduklarını iki öğrenci (3K11, 21E12) (%8) ise törenlerin herhangi bir 

yararı olmadığını ifade etmişlerdir. Resmi törenleri yararlı bulduğunu belirten 

öğrencilerden bazılarının düşünceleri şunlardır: 
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2K9: Öğrencilerin topluma kazandırılmasında etkili oluyor. Bizim burada 

öğrendiğimiz şeylerin toplumdaki davranışlarımızı etkileyeceğini 

düşünüyorum 

4K11: Birlik ve beraberliği sağlıyor diyebiliriz. Tabi bu dışarıdan 

bakıldığında[böyle görülüyor]. Toplumda da insanların bazıları milli 

bayramları eylem bile sandığı olabiliyor. Bunun bayram olduğu empoze 

edilmiş oluyor insanlara 

11K10: Milletin birlik ve beraberliğini güçlendirdiğini düşünüyorum 

7K11: Daha bilinçli bir toplum ve gençlik oluşuyor 

16K10: Bizimde başkalarına aktarabilmemiz için tekrar bize hatırlatıyorlar 

bazı şeyleri. Topluma da Atatürk’ü hatırlatıyorlar 

19E10: Topluma tarihini benimsetiyor, insanda toplum vatan bilincini 

kabartıyor 

23E12: Milli beraberlik, milli birlik, milli uyum ya da milli demiyim yani 

farklı etnik kökenli kişileri de söylemiştim. Bu ülkenin vatandaşları 

arasında dayanışma, yaklaşım ısınma [sağlar]. 

 

Ritüellerin “birleştirici işlevi” onun toplumsal alanda kullanılmasına neden 

olmaktadır. Ritüeller ile bir yandan toplumda egemen olan, önemli sayılan 

değerler silsilesi eğitim yoluyla yeni nesillere aktarılırken diğer bilgi ve değerler 

görünmez kılınır. Biri öne çıkarılırken diğerinden söz edilmez. Topluma ve 

öğrencilere neyin faydalı ve değerli, neyin “gereksiz ve faydasız” olduğunu, 

doğrudan ve dolaylı anlatmada ritüellerin etkili olduğu burada da ortaya 

çıkmaktadır. Öğrencilerin tamamına yakını (%92) ritüellerin toplumun milli birlik 

ve milli tarih bilinci ve “ortak değerler” etrafında buluşabilmesinde faydalı 

olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun törenleri farklı sosyal 

ve toplumsal gerçekliklere sahip olan toplumsal kesimler arasında birlik ve 

beraberliği sağlayan önemli bir etkinlik olarak görmesi Wulf’un (2009) “ritüeller, 

toplumsal süreçleri düzenler ve böylece farklı gruplar arasındaki ilişkileri korur 

veya dönüştürür” şeklindeki düşüncesiyle örtüşmektedir.  
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Öğrencilerin Resmi Törenlerde Algıladığı İçerikler ve Katılma Durumları 

 

Araştırma grubundaki öğrencilere yöneltilen “Resmi törenlerde genellikle 

nelerden bahsediliyor” sorusuna öğrencilerin tamamı “Günün amacı, anlam ve 

önemi anlatılıyor” şeklinde cevap vermişlerdir.  Bunun yanı sıra on öğrenci 

(%40) Atatürk’ün yaşamı, yaptıklarının öneminin anlatıldığını, Atatürk’ün 

sözlerinden aktarımlar yapıldığını, Atatürk’ün yaşamı ve yaptıkları ile ilgili 

videolar izletildiğini ve Atatürk’ün sevdiği şarkıların seslendirildiğini 

belirtmişlerdir.  

Öğrencilere törenlerde kendilerine hangi mesajların verildiği sorulmuştur. Bu 

soruya öğrencilerin cevapları şöyledir: 

 

9K10: Bu ülkenin ne kadar zor şartlar altında kurulduğuna geldiğine dair 

öğrencilere bilgiler veriliyor. Ve bunun doğrultusunda gelecek için neler 

yapmamız gerektiği hakkında bilgilerin kafamızda oluşması için yapılıyor. 

10K9: Milli, bilincin uyandırılması gerektiği[anlatılıyor]  

11K10: Milli mesajlar, ülkemizi seviyoruz [mesajları veriliyor].  

14K9:Cumhuriyetimiz yaşatılıyor, Atatürk unutturulmuyor şeklinde 

mesajlar veriliyor. 

15K10: 23 Nisanda çocuklara verilen önem, çocukların birlikte olmaları 

gerektiği mesajları veriliyor.  

16K10: Atatürk’ün hayatıyla ilgili önemli, iyi özellikler bize anlatılıp kitap 

okumak gibi bize de aşılamaya çalışıyorlar. 

19E10: Ülkemizin değerini bilmeyi mesaj olarak veriyor. 

 

Öğrencilerin soruya verdikleri yanıtlar değerlendirildiğinde mesajların 

Atatürk ismi ve Cumhuriyet üzerinde yoğunlaştığı, ülkenin değeri ve milli bilincin 

üzerinde durulduğu görülmektedir. Bu durum, Hurn’un (1985:5 akt.İnal 2004, 

s.40) Tüm toplumlar, çocuklarına ve gençlerine o kültürün kurucu mitlerini 

(founding myths) eğitim içinde ve eğitim aracılığıyla aktarmaya çalışır. O 

kültürün ayırdedici ideal ve ilkelerini örnekleyen önemli olay ve kişiler (crucial 

events and jey figures) öğretim sürecine dahil edilir şeklindeki düşüncesi ile 

örtüşmektedir. 
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Öğrencilere törenlerde anlatılanların onlar için ne ifade ettiği şeklinde 

yöneltilen soruya verilen cevaplar ise şöyledir: 

 

3K11: Bence yeterince anlatılmıyor o nedenle pek bir şey ifade etmiyor. 

4K11: Bana pek bir şey ifade etmiyor çünkü ezberlenmiş sözler oluyor 

bunlar. 

5E11: Tarihe bakış açımı değiştiriyor. Tarihimi öğreniyorum geleceğe 

doğru fikirlerim değişiyor. 

7K11: Bunlar bana ülkemde insana önem verildiğini düşündürüyor. 

10K9: Benim milli bilincim daha da çok gelişiyor.  

11K10: Bunları duymak beni onurlandırıyor gururlandırıyor.  

20E11: Atatürk sonuçta bize bağımsızlığımızı kazandırdı o yüzden iyi 

şeyler ifade ediyor. 

23E12: Okulda tören yaparken dışarıdaki bir törene katılmak çok önemli 

bana milli bilinci ve milli beraberliği hatırlatıyor.  

24E10: Benim için mutluluk oluyor hem kendi kültürüm gelişiyor hem de 

kendi kültürümü tanıyorum. 

 

Bu soruya yanıt veren öğrencilere bakıldığında öğrencilerin çok büyük bir 

kısmının törenlerde verilen mesajlardan kendileri için milliyetçi çıkarımlar 

yaptıkları görülmektedir. Bunlar dikkate alındığında törenler yoluyla öğrencilerde 

milliyetçilik olgusunun güçlendirildiğini söylemek mümkündür. 

 

Öğrencilere törenlerde anlatılanlara katılıp katılmadıkları sorulmuştur. Bu 

soruya öğrencilerin tamamına yakını “törenlerde anlatılanlara katılıyorum”, 

“katılmadığım pek olmuyor”, “genelde katılıyorum”, “hepsine katılıyorum” 

şeklinde yanıtlar vermişlerdir. Sadece bir öğrenci “Katılmadıklarım olabiliyor. 

Konuşulanlar benim siyasi görüşümle uyuşmayabiliyor”(4K11), şeklinde bir 

cevap vermiştir. 

 

Öğrencilerin tamamına yakınının törenlerde anlatılan konulara ilişkin 

olarak “anlatılanlara katılıyorum” şeklindeki yanıtları resmi program ile 
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öğrencilere aktarılmaya çalışılan değer ve bilgilerin öğrencilere benimsetildiğinin 

bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Başka bir ifadeyle eğitim, baskın siyasal 

kültürün ritüellerdeki söylemler yoluyla kendini yeniden ürettiği bir alan olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

 

Öğrencilere yöneltilen “Resmi törenlerde yapılan konuşmalardan bir şey 

öğrendiğinizi düşünüyor musunuz?” şeklindeki soruya öğrencilerin çoğunluğu 

(%72) olumlu (öğrendikleri yönünde) yanıtlar vermiş, 7 öğrenci (%28) ise 

törenlerden bir şey öğrenmediklerini belirtmişlerdir. Olumlu yanıt verenler 

törenlerden öğrendiklerine ilişkin olarak şunları söylemişlerdir:  

 

6K12: Günün anlam ve önemini daha iyi anlıyorum. 

7K11: Cumhuriyetin zorluklarla kazanıldığını, gençlere Atatürk’ün verdiği 

önemi, daha çok çalışmam gerektiğini öğreniyorum. 

15K10:Türklerin başından geçen savaşlar, onları nasıl kazandıkları vb. 

19E10: Evet, mesela 29 Ekim’de bizim bu günlere nasıl geldiğimiz. 

Geçmişte o tarihlerde neler yapıldığı bu vatanın nasıl kazanıldığını 

[öğreniyorum]. 

25E9: Yapmam gereken sorumlulukları öğrendim. Hiçbir törene 

katılmasaydım aileden de hiçbir etki gelmeseydi 29 Ekim de, 10 Kasım 

da ne yapacağımı bilmiyordum benim için normal sıradan bir gün 

olacaktı. Ama değerlerimi öğrendim gerekenleri yapıyorum. Eğer burada 

öğrenmez ailemden de herhangi bir destek gelmese bunları bilemezdim. 

22E11: Mesela günün anlam ve önemi, hikâyeler, Atatürk ile ilgili anılar 

zihnimde yer ediyor.  

18E12: Bir bakış açısı daha ekleniyor görüşlerime, bana yeni pencereler 

açılıyor milli yönde. 

 

Öğrencilerin %72 sinin törenlerden bir şeyler öğrendiğini belirtmesi 

törenlerin işlevleri konusunda ipuçları vermektedir. Törenler yoluyla devlet 

kültürünün çeşitli boyutlarıyla (tarih, hiyerarşik davranış kalıpları, önemli ve 

makbul olanın ne olduğu, zaman ve mekan kullanımı vs.) öğrencilere 

aktarıldığını söylemek mümkündür.  
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 Törenlerden herhangi bir şey öğrenmediğini belirten 7 (%28) öğrencinin 

görüşleri ise şu şekildedir;  

 

2K9: Her yıl bu gün kutlanıyor ancak biz onu biliyoruz aslında çok da bir 

şey katmıyor. 

3K11: Genelde bildiğimiz şeyleri duyuyoruz. 

4K11: Ezberlenmiş sözler, aynı sözleri bildiklerim olduğum için bir şey 

öğrendiğimi düşünmüyorum. 

5E11: Yok, Pek düşünmüyorum çünkü çok gerekli bir şey olmuyor  

12K9: Hayır. 

20E11: Genelde [öğrendiğimi] düşünmüyorum. Şu an hep bildiğimiz 

şeyler, her sene aynı şeyler olduğundan dolayı düşünmüyorum. 

21E12: Düşünmüyorum. 

 

Bu gruptaki öğrencilerin görüşleri değerlendirildiğinde, ritüeller yoluyla 

aynı düşüncelerin sürekli vurgulandığı ve bu yolla devlet yönetiminde etkili olan 

düşüncenin yeni nesillere değişmeden, olduğu gibi benimsetilmeye çalışıldığı 

şeklinde yorumlanabilir. Özbudun’un (1997) ritüellerin bir özelliği olarak belirttiği 

“tekrarlayıcılık” burada karşımıza çıkmaktadır. Hemen her resmi törende aynı 

düşüncenin aynı kalıp söylem ve davranışlarla tekrar edilmesi öğrencilerin 

bunları düşünceleri içine yerleştirmesine ve öğrencilerin var olan durumu 

ritüelde istenilen şekilde algılamalarına neden olduğu söylenebilir. 

 

Öte yandan resmi törenlerden öğrenilen bilgilerin neler olduğu 

incelendiğinde ise daha çok gerçekleştirilen resmi törenin anlam ve önemi, 

cumhuriyetin nasıl kazanıldığı, Atatürk’e dair öğrenilenlerin ön plana çıktığını 

görmekteyiz. Başka bir ifadeyle törenlerde gerçekleştirilen etkinliklerle (söylem 

ve eylemlerle) cumhuriyete dair değerlerin ön plana çıkarıldığı, Atatürk’ün 

düşüncelerinin sürdürülmeye, korunmaya çalışıldığı söylenebilir.  
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Okul Ritüellerinde Disiplin Uygulamaları 

 

Törenler sırasında tören alanın da öğrencilerin okul yöneticileri ve 

öğretmenler sıralanması, sınıflara göre gruplara ayrılması, verilen komutlarla 

öğrencilerin değişik amaçlarla yönlendirilmesi, geç kalanlar için ya da töreni 

takip etmeyenler için uyarılar ve cezalandırmalar gibi disiplini sağlama amaçlı 

pek çok davranış gerçekleştirilmektedir. Araştırma grubundaki öğrencilere 

törenlere katılmadıklarında ya da geç kaldıklarında okul yöneticisi, öğretmenler 

ve öğrenciler tarafından ne tür tepkiler gösterildiği sorulmuştur. Öğrenciler bu 

törenlere geç katılma konusunda kendilerine veya diğer öğrencilere yönetici ve 

öğretmenlerden “Neden gelmediniz? Neden geç kaldınız?” şeklinde sorular 

geldiğini (15K10, 16K10, 20E11), uyarılar yapıldığını (2K9, 10K9, 17E12), 

öğretmenlerin veya yöneticilerin “Katılsanız iyi olurdu, keşke gelseydiniz” 

şeklinde ifadelerde bulunduklarını(6K12, 23E12) belirtirken, üç öğrenci geç 

gelenlerin yok yazıldıklarını(1K9, 4K11, 19E10), iki öğrenci (3K11, 25E9) ise 

arkadaşlarının yalnız kaldıkları için sitemde bulunduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca 

üç öğrenci törene katılmama nedeniyle öğrencilere uyarma disiplin cezası 

verildiğini (4K11, 13K12, 18E12) gördüklerini ifade etmişler, iki öğrenci de 

törene gelmeyene disiplin cezası tehdidi yapıldığını ancak bunun korkutma 

amacı taşıdığını düşündüklerini çünkü ceza uygulanmadığını 

söylemişlerdir(12K9, 17E12). Bir öğrenci (7K11) “Katılmadığımda genelde rapor 

isteniyor” şeklinde tepki geldiğini belirtmiş, .üç öğrenci(9K10, 11K10, 24E10) ise 

olumsuz olarak nitelenebilecek herhangi bir tepki ile karşılaşmadıklarını 

belirtmişlerdir. 

 

Öğrencilerin törenlere geç kaldıkları ya da katılmadıkları durumlarda genellikle 

öğretmen ve idareciler tarafından değişik şekillerde uyarıldıkları göze çarpmaktadır. 

Bu şekilde tepkiler törenlere zamanında gelme ve sürekliliğin sağlanması konusunda 

okul yönetici ve öğretmenlerinin kendi düşüncelerinin var olan ritüelin amaçlarıyla 

örtüşmesi nedeniyle çaba gösterdikleri şeklinde değerlendirilebilir. Ancak burada 

daha kaynağını yasalardan alan bir ritüel uygulaması mevcuttur.  7 Eylül 2013 tarih 

ve 28758 sayılı resmi gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim 

Kurumları Yönetmeliği’nde disiplin başlığı altında, törenlere katılmayan veya törenlere 
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katılmamayı alışkanlık haline getiren öğrencilere yönelik cezalar tanımlanmıştır. Bu 

maddeler ve içerikleri şu şekildedir: 

 

Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller 

MADDE 164- (1) Kınama cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller 

şunlardır: 

f)    Özürsüz devamsızlık yapmak, okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve 

öğretim faaliyetlerine, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere katılmamak, 

geç katılmak veya erken ayrılmak, h) Dersin ve ders dışı faaliyetlerin 

akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak, 

 

(2) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve 

davranışlar; 

 

h) Özürsüz devamsızlık yapmayı, okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve 

öğretim faaliyetlerine, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere katılmamayı, 

geç katılmayı veya erken ayrılmayı alışkanlık haline getirmek, 

 

Görüldüğü üzere, yasal düzenlemeler yoluyla okullarda ritüellerin korunması 

ve sürdürülmesine yönelik tedbirler alınmakta ve resmi ritüellere katılmayan ya da 

katıldığı halde tören sırasında istenilen davranışlara uymayan ya da törenlere 

katılmamayı alışkanlık haline getiren öğrencilere cezalar uygulanmaktadır. Bu cezalar 

ile bireyler üzerinde kültürel hegemonya kurulmakta ve öğrenciler, egemen kültürel 

düşünce ve kalıplara göre yönlendirilmektedirler. Bu durum eğitim alanının yeniden 

üretim işlevi gördüğü şeklindeki görüşlerle örtüşmektedir. 

 

Törenlere geç kalan veya katılmayan öğrencilere yönetici, öğretmen veya 

öğrenciler tarafından verilen tepkileri nasıl değerlendirdikleri sorulmuştur. Beş 

öğrenci (%20) geç kalmalar karşısında gösterilen tepkileri doğru bulmadıklarını 

ve karşı olduklarını şu şekilde belirtmişlerdir: 

1K9: Geç kalanların yok yazılmasına katılmıyorum. 

2K9: Geç kalmak bizim elimizde değil.  
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7K11: Bunu doğru bulmuyorum.  

16K10: Elimde olmadığı için onların bu tepkilerine kızıyorum. 

25E9: Arkadaşların söylemelerini ise güzel değerlendiriyorum ama 

anlayışlı olmalı belki o gün bir özel bir olay oldu başına bir şey geldi, 

olabilecek bütün olayları düşünmek lazım. 

 

Üç öğrenci(%12) geç kalmanın nedenine bakılarak ona göre tepki 

gösterilmesinin doğru olacağını eğer keyfi olarak törene katılmama durumu 

varsa buna gösterilecek uyarıları normal bulabileceklerini belirtmişlerdir: 

2K9: “Keyfi geç kalmışsak haklılar ancak trafik gibi mazeretler de var”. 

13K12: “Ama bizim de sebeplerimiz vardı iki tarafta haklı”.  

14K9: Geç kalınmasına tepki verilmesini hoş karşılamıyorum ama 

gelmemesine haklı bir sebebi yoksa tepki gösterilmeli. 

 

Üç öğrenci (%12) ise okulda törenlere geç kalma veya katılmama 

konusundaki tepkilerini; “Tepki gösterilmesi doğru bir yerde korkutmak lazım” 

(12K9). “Katılım az olduğunda mecbur kılınması gerekir birtakım değerlerin 

herkese duyurulması açısından” (18E12). “Bence doğal bir şey, her okulda 

verilmesi gereken tepkiler” (20E11) şeklinde dile getirmişlerdir.  

Törenlere geç katılma ya da katılmama konusunda öğrencilerin ortak bir 

fikre sahip olmadığı görülmektedir. Ancak dikkati çeken bir nokta bazı 

öğrencilerin törene geç kalma ya da törene katılmama durumlarında kendilerine 

tepki verilmesini doğal karşılamalarıdır. Bu durum egemen kültür tarafından 

yaratılan değerlerin bireylerin kendi gerçekliklerinden daha önemli hale geldiğini 

ve öğrencilerin kendilerinin uyarı, ceza gibi yaptırımlara maruz bırakılmalarını 

doğal karşıladıklarını ifade etmektedir. Başka bir deyişle bireyin üstünde 

egemenliğini kabul ettiren, bireyi kendine yabancılaştıran, Freire’nin (2008) 

deyişiyle “kültürel istila” söz konusudur. Öğrenciler artık başkasının gözünden 

kendisini görmektedir. 

 

Araştırma grubundaki öğrencilere “Törenler sırasında uygun olmadığı 

düşünülen davranışlara (konuşma, hareket etme vb.) uygulanan ceza veya 
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gösterilen tepkiler gözlemlediniz mi? şeklindeki soruya öğrencilerin tamamına 

yakını (24 öğrenci, %96) tören sırasında uyarılar yapıldığını ve alandaki 

topluluğun çeşitli yollarla kontrol edilmeye çalışıldığını şu şekilde belirtmişlerdir: 

 

6K12: Müdür önce normal olarak uyarıyor sonra bağırıyor. 

10K9: Sakız çiğneyene at sakızı diyor kürsüye çıkarıp rencide ediyor. 

11K10: Kendi aramızda uyarılarda bulunuyoruz.  

14K9: En fazla öğretmenlerin bağırdıklarını duydum ama susun biraz 

saygılı olun dediklerini duydum. Evet, bazı öğretmenler çok sert oluyor 

bazıları sadece bakış atıyor. 

15K10: Öğretmenlerin öğrencileri susturmaya çalışmaları. Öğretmenler 

sadece susmalarını istiyor. Öğretmenler öğrencilerin yanına oturuyorlar. 

16K10: Öğretmenler rencide etmemek için tek tek kızmıyorlar toplu 

olarak sessiz olun saygılı olun diyorlar. 

17E12: Birkaç yıl önce istiklal marşı sırasında alt sınıflardan birkaç çocuk 

gülüyordu şakalaşıyordu biz tören bitince kızdık onlara. Müdür 

yardımcıları ve öğretmenler tören sırasında öğrencilerin arasında dolaşıp 

susun diye uyarıyorlar. 

18E12: Uyarı oluyor. Çok büyük bir şey ise disiplin cezası [veriliyor]. 

19E10: Öğretmenler uyarıyorlar ama konuşma kutlama anında değil. 

Kutlama bittikten sonra bir kenarda arkadaşlarının yanında rencide 

etmeyecek şekilde uyarıyorlar. 

21E12: Müdür uyarılar yapıyor. Klasik laflarla uyarıyor. Kürsüden oğlum 

yapma seni buraya çıkarırım diye tehdit mesajları oluyor. 

24E10: Sadece uyarı alıyorlar hocalar yapmaması gerektiğini söylüyorlar. 

25E9: Öğretmenlerin kızmaları ile gözlemledim. Geliyorlar azarlıyorlar, 

sınıfta konuşuruz diyorlar [tehdit ediyorlar]. 

 

Öğrencilerin deneyimleri, resmi ritüellerin uygulanması sırasında ritüelin 

amacına ulaşmasında yönetici ve öğretmenlerin hatta bazen öğrencilerin kontrol 

ve disiplin rollerini yerine getirdiklerini yerine getirmektedir. Bu durum var olan 

ritüelin disiplin işlevini yönetici, öğretmen ve öğrenciler üzerinden yerine 

getirdiğinin açık bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Törendeki kontrol ve 
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disiplin uygulamalarının törenin siyasal ve eğitsel amaçlarına ulaşmada 

kullanılan, bireyin algılamasını, davranışlarını kuşatan bir durum yaratılmasına 

hizmet ettiği söylenebilir. 

 

Törenler sırasında öğrencilere yönelik olarak gösterilen tepkilerin(uyarma, 

kızma vb.) öğretmenlere göre değişip değişmediği eğer değişiyorsa bu tepkilerin 

öğretmene göre değişmesini hangi nedene bağladıkları sorulmuştur. Öğrenciler 

bu soruya ilişkin olarak: 

 

1K9: Öğretmene göre değişiyor. Bazısı daha sert bazısı daha yumuşak 

davranıyorlar, Öğretmene göre değişmesi kişisel özelliklerine bağlı.  

2K9: Bazılar aşırı bazıları normal tepki veriyorlar. 

3K11: Hocanın kişisel özelliği ile alakalı ama genelde hepsi kızıyor.  

4K11: Değişiyor bazıları yanına gelip uyarıyor bazıları haykırıyor. Önüne 

baksana lan vb. sözler söylüyorlar. 

5E11: Öğretmenin kişiliğine bağlı olarak değişiyor. Kişiliği sertse her alanda 

uyguluyor.  

6K12: Değişiyor. Öğretmenin sabır kapasitesine göre değişiyor. Bazıları 

tekrar uyarmıyor. 

9K10: Öğretmenden öğretmene değişiyor. 

10K9: Öğretmenler değil de idareciler daha çok yapıyorlar. 

11K10: Değişiyor. Herkesin mizacı farklı, uyarı tarzı farklı öğrenciye bakış 

açısı farklı. 

12K9: Değişiyor. İnsanların düşünceleri farklı olabilir.  

13K12: Herkesin karakterine göre değişiyor. Otoriteye bağlı. 

14K9: Evet bazı öğretmenler çok sert oluyor bazıları sadece bakış atıyor 

sadece. 

15K10: Daha sakin olan öğretmenler var onlar daha çok göz yumuyor. 

16K10: Hocaların duygusal durumuna göre tepkileri değişiyor. Bazısı sert 

bazıları ise daha yumuşak [davranıyor]. 

23E12: Tabii ki kimisi daha görmezde geliyor kimisi daha titiz davranıyor. 

Daha çok disiplin sağlamaya çalışıyor. Bu durum öğretmenlerin 

önemsemesine bağlıyorum. 
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25K9: Bütün öğretmenlerin yapıları farklı. 

 

Öğrenci deneyimleri göz önüne alındığında törenler sırasında gösterilen 

tepkilerin öğretmenden öğretmene değiştiği öğrencilerin çoğunluğu (20 kişi % 

80) tarafından gözlemlenmiştir. Öğrencilerden 12’si (%48’i) tepkilerin öğretmene 

göre değişmesinin öğretmenlerin kişisel özelliklerinden kaynaklandığını, bir 

öğrenci (12K9) öğretmenlerin düşüncesine bağlı olarak değiştiğini, bir öğrenci 

ise (23E12) öğretmenin [törenleri] önemsemesine bağlı olduğunu belirtmiştir. Bu 

durumun dikkat çekici bir yanı öğrencilerin hemen hiç birisinin öğretmen 

tepkilerinin farklı oluşuna ilişkin olarak “öğretmenlerin siyasi görüşleri” yanıtını 

vermemiş olmalarıdır. Öğretmenlerin törenlerde farklı tepkiler vermesinin, 

öğrenciler tarafından öğretmenlerin pedagojik yaklaşımları ve eğitsel mizacı, 

duygu durumu vb. olgular ile yorumlanmakta olabileceği düşünülebilir. Öte 

yandan bu durum toplumda eğitimin tarafsız ve nesnel olduğu (ideolojik 

olmadığı/olamayacağı) biçiminde yaratılan düşüncenin, öğrenciler üzerinde 

etkili olduğu şeklinde değerlendirilebilir. 

 

Öğretmenlerin tören sırasında uygun olmadığı düşünülen konuşma, 

hareket etme gibi davranışlara tepkiler (uyarmak, kızmak, bağırmak, 

cezalandırmak vb.) göstermesini nasıl değerlendirdikleri sorulmuştur. 

Öğrencilerin bu tepkilere karşı verdikleri yanıtlardan bazıları ise şunlar olmuştur: 

 

7K11: Bence doğru verilen emeğe saygı duyulması gerekiyor. 

9K10: Bence uyarılma ilerisi için faydalı olur. 

10K9: Konuşmama kızamaz ama sakız çiğnememe kızarsa haklıdır. 

13K12: Aşırıya kaçmamak kaydıyla rencide rezil etmeden uyarılırsa 

normal. 

14K9: Bence gayet haklılar istiklal marşında ya da anma sırasında 

konuşulması gülünmesi garip geliyor bana. 

15K10: Öğretmenlerin tepki göstermelerinin gerekli olduğunu 

düşünüyorum. Çünkü öğretmenler tepki vermezse toplanma amacı kalmaz 

sunanlar üzülürler. Gerekli olarak düşünüyorum. 
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17E12: Tören sırasında gösterilen bu tepkiler gayet doğal olması gereken 

şeyler. Çünkü bende onlara sinirleniyorum. Orda saygı duyulması gereken 

bir şey var. Bunları yetkili birinin söylemesi daha iyi[oluyor]. 

19E10: Olması gerektiği gibi yapılıyor bence. Zaten sert bir dille 

söylenmiyor nezaket içinde söyleniyor. Bu yapılması gereken bir şey.  

21E12: İnsanları böyle hep bir kalıpta tutmaya çalışıyorlar ama saçma. 

 

Resmi ritüel (tören) esnasında öğretmenlerin öğrencilerin gösterdiği 

davranışları (konuşma, hareket etme, gülme, şakalaşma vb.) uyarmasını ve 

öğrencilere tepki göstermesini araştırma grubundaki öğrencilerin tamamına 

yakınının (24 kişi, %96) haklı bir eylem olarak algıladıkları, 1 öğrencinin ise 

fikrini beyan etmediği görülmüştür. Bu durum devlet tarafından devletin 

değerlerinin aktarıldığı resmi ritüele saygının öğrenciler tarafından da 

benimsendiği, öğrencilerin duruma rıza gösterdiği ve kendi aralarında da 

törende öğrenciler tarafından gösterilen ve olumsuz olarak nitelenen 

davranışlara tepki geliştirerek var olan ritüelin sürdürülmesine katkıda 

bulundukları şeklinde yorumlanabilir. Başka bir ifadeyle ise Foucault’nun (2013) 

belirttiği disiplin anlayışına uygun olarak ritüellerdeki disiplin uygulamaları ile 

bedenler üzerinde egemen siyasal kültüre uygun kimlikler inşa edildiği 

söylenebilir. 

 

Öğrencilere Göre Okul Ritüellerinin Önemi 

 

Araştırmada öğrencilere “Törenler arasında diğerlerinden daha önemli 

bulduklarınız var mı? Varsa hangileridir? Önemli bulma nedeninizi açıklar 

mısınız?” şeklin de bir soru yöneltilmiştir. Bu soruya yedi öğrenci (%28), 9K10, 

10K9, 12K9, 13K12, 16K10, 17E12, 24E10 törenler arasında önem açısından 

fark görmediklerini belirtmişlerdir. Bir öğrenci “önemli bulduğum yok”(22E11) 

derken başka bir öğrenci ise “hepsinin formatı aynı” şeklinde yanıt vermiştir. 

Bunların yanı sıra 15 öğrenci (%60) milli bayramları, istiklal marşı törenlerini, 29 

Ekim Cumhuriyet Bayramı Törenlerini ve 10 Kasım Atatürk’ü Anma törenini 

başka bir deyişle devlet tarafından oluşturulan resmi ritüelleri diğerlerinden daha 

önemli bulduklarını belirtmişlerdir. Verilen yanıtların dağılımına bakıldığında ise 
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramını önemli bulanlar (1K9, 2K9, 4K11, 5E11, 7K11, 

8K9, 19E10, 23E12)  ve 10 Kasım(1K9, 6K12,14K9, 25E9) Atatürk’ü anma 

törenini daha önemli bulduklarını belirtenlerin çoğunlukta olduğu görülmektedir. 

Ayrıca bu soruya iki öğrencinin İstiklal Marşı (Bayrak) törenleri (3K11,25E9), iki 

öğrencinin milli bayramlar(11K10,21E12), üç öğrencinin (2K9, 8K9, 15K10)  23 

Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, üç öğrencinin (2K9,7K11,15K10) 19 

Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı şeklinde yanıt verdikleri 

görülmüştür.  

 

Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk’ü anma törenlerinin öğrenciler 

nezdinde önemli bulunması, son yıllarda iktidarın bu konuda son yıllarda Atatürk 

dönemi ya da onun adıyla yapılan etkinliklere itibarsızlaştırma ya da gözden 

düşürme, bunun yerine dini simge ve etkinliklerin öne çıkarma yönündeki 

gayretlerine karşı bir tepki ve sahiplenme anlamı da taşıyabilir.  

 

Öğrencilere önemli buldukları töreni, önemli bulma nedenini belirtmeleri 

yönündeki soruya bazı öğrencilerin yanıtları şöyle olmuştur: 

 

2K9: Türklüğün getirdiği nedenler. 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs bunlar 

önemli tarihlerdir, meclisimiz açılmıştır. O günler olmasaydı biz burada 

olmazdık. 

5E11: 29 Ekim’in yeri özeldir. Çünkü yaşadığımız cumhuriyetin 

kuruluşudur. Yeni Türk devletinin resmen kurulduğunun bir belgesidir. 

Demokratik bir şekilde yönetilmemizi sağlayan bir şeydir. 

6K12: 10 Kasımı daha önemli buluyorum. O gün çok farklı duygular 

içinde oluyorum, özellikle o siren sesini duyduğumda, özellikle 

anıtkabirde o kadar kişinin orada tek bir lider uğruna toplanması çok farklı 

duygular yaşatıyor. 

14K9: 10 Kasım çok hüzün dolu geliyor bana sonra 19 Mayıs gençlere 

yönelik 29 Ekimde Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle önemli.  

Herkesin aynı şeyi düşündüğü ortamda olmak hoşuma gidiyor. 

23E12: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olabilir. Bu vatanın nasıl 

kurtarıldığını, nasıl şartlar altında, nasıl zorluklarla, kadınların erkeklerin 
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çocukların bile nasıl çalıştığını bildiğim için bu hususta, o yüzden benim 

için önemli bir yeri var yani benim için yoktan bir millet var ediliyor o 

yüzden önemli benim için. 

25E9: Yok hepsine eşit ama 10 Kasım ve İstiklal Marşı daha ağır basıyor. 

Çünkü bir kişiye saygı duyuyorsun bu kişi senin toplumun vatanın için 

gerçekten önemli şeyler yapmış istiklal marşı da seni toplumuna yazılmış 

bir şiir bu uğurda binlerce kişi ölmüşse senin buna saygı duyman 

gerekiyor. 

11K10: Milli bayramlar daha önemli. Sağlık haftası gibi günlere göre daha 

önemli. Biz Türkiye’nin geleceğiyiz ve Türkiye’mizi bilmeliyiz, ulusumuzu 

sevmeliyiz. 

 

Araştırma yapılan gruptaki öğrencilerin yarısından fazlasının (%60) resmi 

ritüeller olan milli bayramları ve milli günleri törenler arasında diğerlerinden 

daha çok önemsedikleri görülmektedir. Ritüellerin bu denli kabulü ulus devlet 

olma sürecinde oluşturulan ritüeller yoluyla devletin resmi bakışını genç 

nesillere kabul ettirdiğinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir.  

 

Derslerde Ritüellere Yönelik Uygulamalar 

 

Okulda verilen derslerde öğretmenler tarafından ortaya konulan 

söylemlerin, öğretmenler tarafından gösterilen davranışların, anlatılan konuların, 

eğitimdeki ritüellerin oluşturulması, korunması ve sürdürülmesi üzerinde 

etkisinin olup olmadığı bilgisine ulaşmak araştırmanın alt amaçlarından biridir. 

Bu amaca ulaşabilmek için öğrencilere “Dersler sırasında törenlere yönelik 

davranışlar veya bilgiler kazandırılmakta mıdır? Varsa anımsadıklarınızdan 

bahseder misiniz?” şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Araştırma grubundaki 25 

öğrenciden 22’si (% 88’i) dersler sırasında törenlere yönelik bilgiler verildiğini ve 

uyarılarda bulunulduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerden üçü (%12’si) ise 

derslerde törenlere yönelik bilgi verilmediğini ifade etmişlerdir. Farklı derslerde 

törenlere yönelik bilgiler verildiği, törenlerde öğrencilerin dikkat etmesi 

gerekenler, tören sırasında olması ve olmaması gereken davranışlar hakkında 
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uyarılarda bulunulduğunu, yapılan ya da yapılacak törenlerin anlam ve önemi 

hakkında bilgilendirildiğini belirten öğrencilerden bazılarının ifadeleri şöyledir:  

 

3K11: Rehberlik derslerinde veriliyor bazen, törenin gereği anlatılıyor 

yapmamamız gerekenler söyleniyor 

5E11: Beden eğitimi dersinde törende nasıl duracağımızı gösteriyor, çok 

ses yapmama ve dikkatlice dinleme konusunda uyarıyor 

6K12: Evet, müzik öğretmenimiz istiklal marşında daha yüksek sesle 

söyleyin diye ikaz ediyor 

12K9: Evet, Edebiyat dersinde anlatılıyor. Akıllı durmalısınız İstiklal Marşı 

çok önemlidir. Şehitlerimiz aklınıza gelmeli 

22E11: Rehberlik dersinde müfredata göre bilgiler veriliyor. Veya saati ne 

yapacağımız ne yapmayacağımız tören sırasında hangi sıraya 

geçeceğimiz kaçlı gruplar şeklinde duracağımız beden eğitimi dersinde 

öğretildi. 

16K10: Genelde edebiyat ve dil anlatım dersinde söyleniyor. Şiir getirmek 

isteyen olursa okumak isteyen olursa diye soruyorlar 

25E9: Evet veriliyor. Törenden geldik, törende olumsuz davranışlar 

yapıldıysa öğretmen dersi böler anlatır törende böyle davranmayın diye 

derste anlatılıyor. Sınıf çok olumsuzsa hocalar önceden uyarıyor. Yarın 

böyle böyle yapmayın kendinizi rezil etmeyin diye. Toparlanıyor durum 

öğrenciler gerekli davranışları yapıyor. Daha çok rehberlik ve sınıf 

derslerinde veriliyor. 

 

Okulda dersler içerisinde ders dışı bir etkinlik olan ritüellere yönelik bilgi, 

davranışlar kazandırılması ve törenlerde nasıl davranılması gerektiği ya da 

“normal”  ve “anormal” olanın ne olduğuna ilişkin belirlemeler ile öğrencilerin 

belirli bir kültürel ortama uymaları için rıza ürettirme süreci oluşturulduğu 

söylenebilir.  

 

 

 

 



83 

 

 

 

Öğrenci Deneyimlerine Göre Ritüellerde Öğretmen Davranışları 

 

Öğrencilere “resmi törenler sırasında yöneticilerin veya öğretmenlerin 

tören alanındaki öğrencilere yönelik olarak tören dışı zamanlardan farklı 

davranma ve konuşmalarını gözlemliyor musunuz? Bu konudaki gözlemlerinizi 

paylaşır mısınız?” şeklinde soru yöneltilerek ritüel uygulamalarının, öğretmen ve 

yöneticilerin öğrencilere yönelik davranışları üzerinde bir etki yaratıp 

yaratmadığı araştırılmıştır. Çalışma grubundaki öğrencilerden 11’i (%44) 

öğretmenlerin törenler sırasında farklı davranışlar sergilediğini belirtirken 14’ü 

(%56) tören içi ve tören dışı zamanlar arasında öğretmen davranışlarında 

herhangi bir değişiklik gözlemlemediklerini belirtmişlerdir. Davranış değişikliği 

olduğunu belirten öğrencilerden bazıları gözlemlerini şu şekilde dile 

getirmişlerdir: 

 

1K9: Evet, daha ciddi ve sinirli oluyorlar,  

4K11: Törende biraz daha ciddiyet olabiliyor. 

6K12: Öğretmenler törende o güne saygıdan dolayı kendi aralarında 

konuşmuyorlar. Müdür daha sert görünüyor. Okul zamanında daha sakin 

oluyor. 

9K10: İstiklal marşında başka mesela 29 Ekimde saygı duruşunda başka 

oluyor. Havası değişiyor 

10K9: Törende daha ciddi oluyorlar ama nedenini çözemedim 

15K10: Geneli aynı oluyor ama birçoğu törende daha sert davranıyor. O 

alanlar daha ciddi sert durulması gereken ciddi alanlar olduğu için 

öğretmenlerde ona göre ciddi oluyorlar 

17E12: Tören dışında daha samimi iken tören sırasında resmiyet oluyor 

20E11: Daha resmi ve daha sert olunuyor bir takım şeylerin 

saygısızlıkların önüne geçilmesi gerekiyor. Daha sert. 

22E11: Öğretmen kendi dersinde daha samimidir ama törende başkası 

konuştuğu için öğretmen daha sert oluyor. 

25E9: Normalde çok samimi iken bir anda değişebiliyor hiç 

beklemediğiniz bir insan tam tersine dönebiliyor bu da kişiyi çok şaşırtıyor 
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Öğrencilerin yarıya yakınının gözlemleri göstermektedir ki resmi ritüellerin 

uygulanışı sırasında öğretmenler ve yöneticiler “düzeni sağlamak üzere” 

öğrencilere diğer zamanlardan farklı “daha sert ve daha resmi” davranışlar 

sergilemektedirler. Yani öğretmen bedeni üzerinde iki farklı kimliğin inşa edildiği 

bir yanıyla resmi kimlik diğer yanıyla kendi davranışlarıyla var olan, bunu da 

bulunduğu alana ve alandaki konumlanışına göre farklı aksettiren bir öğretmen 

söz konusudur. Bu durum Foucault’un (2013, s.) “çifte bedenler” kavramıyla 

örtüşmektedir. Foucault’a göre;  “birey bir yandan kendisi için var olan diğer 

yandan kendini devletin yerine koyan onun dişlisinin bir parçası olan bir beden 

olacaktır”. Ritüeller sırasında öğrencilerin öğretmenlerle ilgili gözlemleri 

öğretmenlerin kendini devletin yerine koyan onun bir parçası olan bedene 

dönüştüklerinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

 

Okul Ritüellerinin Birleştirici ve Ayrıştırıcı İşlevleri 

  

 Okulda gerçekleştirilen ritüellerin, öğrencilerin gündelik yaşamı ile bir 

çelişki içinde olup olmadığı, bireyin kendi düşünce ve değerleri ile çatışmaya yol 

açıp açmadığı varsa hangi yönleriyle çatışma/çelişki yarattığı öğrencilere 

sorulmuştur. Öğrencilerin tamamı  törenlerde anlatılan veya öğretilmek istenen 

değer bilgi ve davranışlarla gündelik yaşamları arasında herhangi bir 

uyuşmazlık gözlemlemediklerini ve gündelik yaşamda düşündükleri ile 

törenlerde öğrendikleri ve duyduklarının birbiriyle uyumlu olduklarını 

belirtmişlerdir. Öğrencilerin bu soruya verdikleri yanıtlardan bazıları şunlardır: 

 

8K9: Hiç olmadı.  

3K11: Yok olmuyor hiç olmuyor. 

5E11: Zararlı bir şey olmadığı için çatışmaya yol açmıyor. 

17E12: Uyuşmazlık olduğunu hiç düşünmedim çelişkiye rastlamadım. 

19E10: Ben hiç görmedim. 

 

 Öğrencilerin tamamının ritüellerde dile getirilen düşünceler ile kendi 

düşünceleri ve günlük yaşamı arasında tam bir uyum olduğunu söylemesi kendi 
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çevrelerinde, içinde yaşadıkları toplumda/kümede de benzer değer ve 

söylemlerin yer aldığını düşündürmektedir.  

 

 Öğrencilere “Törenlerde sizi rahatsız eden konuşma, uygulama vs. 

oluyor mu? Varsa örnek verebilir misin? Sizi hangi yönüyle rahatsız ediyor?” 

şeklinde soru yöneltilmiştir. Öğrencilerden 11’i (%44) törenlerde kendilerini 

rahatsız eden konuşma ve uygulamaların olmadığını belirtmişlerdir. 14 öğrenci 

(%56) ise törenler sırasında bazen öğretmenlerden bazen de öğrencilerden 

kaynaklı olarak rahatsızlık duyduğu şeylerin olduğunu ifade etmişlerdir. 

Öğrencilerin, rahatsız olmalarının kaynaklarını şu şekilde dile getirmişlerdir: 

 

4K11: Bazen olabiliyor ama belli etmemeye çalışılıyor bazı görüşlerin 

empoze edilmesini doğru bulmuyorum. 

5E11: Bazen konuşmaları gereksiz uzatıyorlar, öğrenciler sıkılıyor ve 

konuşmaya başlıyorlar. Ben de sıkılıyorum bazen gereksiz konuşuyorlar 

ilkokuldan beri bildiklerimizi konuşuyorlar. 

12K9: Öğretmenlerin uzun konuşmaları. Hiç kimse dinlemiyor. Dinleyen 

vardır ama istisnadır. 

16K10: Oluyor. Kalabalıkta gürültüden, öğrencilerin kendi aralarında 

konuşmalarından rahatsız oluyorum 

18E12: Öğrencilerin bazılarının kendilerine ve değerlerine uymadığı için 

dinlemiyor ama kimliği ne olursa olsun sen bu ülkenin vatandaşısın ve 

bunlara saygı göstermek dinlemek zorundasın yani. Kimliğin ne olursa 

olsun. Mesela bazı öğrenciler dikkat ediyorum istiklal marşını 

okumuyorlar okumasan bile en azından ağzını oynat tepki toplamazsın. 

Bundan dolayı okulda birtakım gruplaşmalar oluşabilir yani sen 

okuyorsun sen okumuyorsun şeklinde. Bu da toplumun huzurunu bozar. 

21E12: Öğrencilere susun durun, marş söylenirken daha yüksek 

şeklindeki uyarılar bence yanlış 

23E12: Töreni yapan kişiler arasında olmadı ama dinleyiciler arasından 

oluyor. Mesela İstiklal marşında öğrenciler arasında kulaklık takanlar 

oluyor rahatsız edici bir durum. Sonuçta istiklal marşı 3-4 dk. sürebilecek 

bir marş bile değil. O beklenip çıkartılıp tekrar takılabilir o sırada bir şarkı 
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dinlemediğimiz bir şarkı bize bir şey kaybettirmez Bu aynı etnik kökenden 

olmasa da Türk olmasa da aynı milli değerleri taşımasa da bir saygıdır 

bence. 

  

 Öğrencilerin törenlerde rahatsızlık duymalarına neden olan konuşma, davranış 

ve uygulamalar incelendiğinde öğretmenlerin veya yöneticilerin törene dair uzun 

konuşmalarının, aynı bilgileri tekrar tekrar söylemelerinin ve öğrencilere yönelik 

uyarılarının öğrencilerde rahatsızlık yarattığı görülmektedir (3K11, 5E11, 7K11, 

10K9, 12K9, 21E12). Bunun yanısıra ön plana çıkan bir diğer şey öğrencilerin 

diğer öğrencilerin “törene uygun davranış” göstermemelerinden rahatsız 

oluşlarıdır. Öğrencilerin verdiği tepkinin nedeni olarak, diğer öğrencilerin ülkeye 

ve millete dair ritüel uygulamalarında kendileriyle aynı duyguları hissetmemesi ya 

da aynı duyguları paylaşmaması ön plana çıkmaktadır. Bu durum aslında 

ritüellere karşı öğrencilerin aynı duyguları beslemediğini göstermektedir. Ayrıca 

dinlememe, başka şeyler yapma, konuşma gibi davranışlar da direniş olarak 

algılanabilir. Görüşme yapılan öğrencilerden 23E12 bu duruma ilişkin olarak 

şunları ifade etmiştir: 

 

Mesela İstiklal Marşında öğrenciler arasında kulaklık takanlar oluyor 

rahatsız edici bir durum. Sonuçta istiklal marşı 3-4 dk. sürebilecek bir 

marş bile değil. O beklenip çıkartılıp tekrar takılabilir o sırada bir şarkı 

dinlemediğimiz bir şarkı bize bir şey kaybettirmez Bu aynı etnik kökenden 

olmasa da Türk olmasa da aynı milli değerleri taşımasa da bir saygıdır 

bence.  

 

Öğrencilerin bu bakışı ritüellerin kalıplaşmış yapısının ve toplumda neyin 

değerli olduğuna ilişkin ritüeller ve diğer kaynaklarla oluşturulan algının aynı şeye 

aynı değeri vermeyenlere ya da en azından o anda o ritüele katılmayanlara karşı 

oluşabilecek tepkilerin ve tekil düşünce yapısının nasıl oluştuğuna dair ipuçları 

vermektedir. Başka bir ifadeyle ortak olması beklenen ritüele karşı farklı 

düşünceleri olanlara karşı bir ayrımcılığın ve ötekileştirmenin oluşması, 

farklılıkları kabul etmeyen demokratik olmayan bir toplumsal yapının oluşmasında 

kalıplaşmış ritüellerin etkisinden söz edilebilir. 
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Ritüellerin ayırıcı-dışlayıcı etkisinin olup olmadığını araştırmak üzere 

araştırma grubundaki öğrencilere “gözlemleriniz ve kendi deneyimlerinize göre, 

öğrenciler, törenler sırasında hangi olumlu veya olumsuz bedensel tepkiler 

gösteriyorlar?” şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Öğrencilerin tören sırasında 

gösterdikleri olumlu ve olumsuz davranışları belirtmeleri istenen soruya 

öğrenciler şu yanıtları vermişlerdir: 

 

2K9: Olumsuz olarak el şakaları, dinleyenlerin konsantrasyonunu 

bozuyorlar. Gerçekten dinleyenler ve gerçekten hakkı ile görev yapanlar 

olumlu tepkiler veriyorlar. 

5E11: Olumsuz olarak her harekete gülme eğilimindeler. Saygı ve hep bir 

ağızdan söylemeleri olumlu davranışlar. 

6K12: Birisi güncel bir şey söylediğinde katılanlar alkışlıyor katılmayanlar 

ıslık çalıyorlar. Oraya çıkan kişiyi sürekli eleştiriyorlar. 

7K11: Sıkıldıktan sonra başka şeylerle ilgilenmeye başlıyorlar, aşırı 

gürültü etmeye başlıyorlar bu durum törenin amacı dışına çıkmasına 

neden oluyor. 

11K10: Olumlu olarak; dinliyorlar, gerektiği yerde alkışlamalar oluyor 

olumsuz olarak konuşmalar vs. oluyor. 

13K12: Biri konuşurken onun konuştukları ile ilgili dalga geçmeleri milli 

bayramlar ve Atatürk’le ilgili dalga geçmelere sinir oluyorum 

14K9: İstiklal marşı okunurken konuşulmasını sevmiyorum. Ama müdür 

bazen çok uzun konuşuyor. Bazen bende konuşuyorum. 

17E12: Anlatılanları, dinlemek olumlu saygısızlık yapmak dinlememek ise 

olumsuz oluyor. 

18E12: İstiklal Marşı okumamaları [Olumsuz] 

24E10: Olumlu davranış dinlerken; olumsuz ise devamlı bir alkış içinde 

olmaları devamlı konuşma içinde olmaları beni rahatsız ediyor. 

Dinlemeye gelmemişlerde sanki buraya oyun eğlence için gelmişler gibi  

25E9: Müdür uzun konuşmalarına karşı olumsuz davranıyorlar. Müdür 

açısından olumsuz öğrenciler açısından hem olumlu hem olumsuz 

değerlendiriyorum. Pür dikkat kesilip dinlemeleri anlamaları dikkat ederek 

dinlemeleri. 
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25 öğrenciden 23’ünün görüşüne göre (iki öğrencinin yanıtları sorunun 

karşılığı olmadığı için değerlendirmeye alınmamıştır) öğrencilerin töreni dikkatle 

takip etmesi, konuşulanları dinlemesi ve alkışlaması olumlu davranışlar olarak 

sınıflandırılırken ritüel (tören) sırasında kendi aralarında konuşmaları, 

konuşulanları dinlememeleri, şakalaşmaları vb. olumsuz davranışlar olarak 

nitelendirilmektedir. Bu durum öğrencilerin kendilerini başkasının gözünden 

(töreni yönetenlerin, idarecilerin vb) görmeleri olarak değerlendirilebilir.  

 

Okuldaki ritüellerin okuldaki öğrenciler arasında ayrımcılığa neden olan ya 

da öğrencilerin öğretmenler ve yöneticiler karşısında ikincil duruma düşüren 

işlevlerinin olup olmadığının ortaya çıkarılması amacıyla öğrencilere 

okulunuzdaki ders içi ya da dışındaki törenlerde veya törensel uygulamalarda 

gözlemlediğiniz öğretmen ve yönetici davranışlarında, sizi diğer öğrencilerden 

ayıran, sizi veya başkalarını dışlayan söz, tutum, davranışlar ve uygulamalar 

var mıdır? Varsa bunlar nelerdir? Siz bunları nasıl değerlendiriyorsunuz 

şeklinde soru yöneltilmiştir. Bu soruya öğrencilerin büyük çoğunluğu 22kişi 

(%88) “hayır, olmuyor”, “öğretmenler ve yöneticiler eşit davranmaya çalışıyorlar” 

şeklinde yanıt vermişlerdir. Okul törenleri sırasında ayrımcılık ve ezme-ezilme 

ilişkileri yaratılmadığını söyleyen öğrencilerden bazıları düşüncelerini şöyle 

ifade etmişlerdir:  

 

5E11: Eşit davranmaya çalışıyorlar.  

8K9: Şu ana kadar karşılaşmadım.  

15K10: Şu ana kadar herkese eşit davrandılar.  

17E12: Yok, okulda öyle bir ayrım görmedim. 

20E11: Yok öyle bir ayrım yapılmıyor. 

22E11: Yok şuan. Her öğrenciye eşit davranılıyor. 

16K10: Hiç denk gelmedim. 

 

Öğrencilerden 3’ü(%12) ise okul törenleri esnasında kendilerine haksızlık 

yapıldığını ifade ettiklerini düşündükleri bazı davranışları şöyle belirtmişlerdir: 
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1K9: Bir sınıf konuştuğu halde diğerlerine bağırılması sinirimi bozuyor. 

4K11: Bazı hocalar bazı öğrencileri kendi menfaatleri uğruna ötekileştiren 

davranışlarda bulunabiliyor. 

7K11: Bazen törenlerde alay edenler oluyor. Müdür herkesin önüne 

çıkarıp neden böyle bir şey dedin diyor. Bunları uygun görmüyorum. 

Ayrıca uyarsın, orda bunu yapmasın. 

 

Öğrencilerin ifadeleri okulda törenler sırasında öğretmen ve yönetici 

davranışlarında, öğrencileri diğer öğrencilerden ayıran, bazı öğrencileri dışlayan 

söz, tutum, davranışlar ve uygulamaların çoğunlukla olmadığı yönündedir. Ne 

var ki gerek toplumsal yaşamda gerekse okuldaki eğitim ve öğretim faaliyetleri 

sırasında egemen ideoloji doğrultusunda yetiştirilen bireyler törende diğer 

sosyal sınıfların ve toplumsal gruplara ait değerlerin ifade edilmiyor oluşunu 

yeterince algılayamıyor olabilecekleri göz ardı edilmemelidir. 

 

 

Okul Ritüellerinde Öğrencilerin Yaşadığı Duygular 

 

Okulda gerçekleştirilen resmi ritüeller (törenler) esnasında öğrencilere 

hangi duyguları ve düşünceleri yaşadıkları sorulmuştur. Öğrencilerden 19’u 

(%76) törenlerde gurur duygusu yaşadıklarını, 6 kişi (%24) mutluluk hissi 

yaşadıklarını,  6 öğrenci (%24) bıkkınlık yaşadıklarını, bir öğrenci (%4) cesaret 

ve şevk yaşadığını, bir öğrenci (%4), “Atatürk’e olan sevgim ve saygım artıyor 

vefa borcum olduğunu hissediyorum(4K11)” şeklinde yaşadığı duygularını ifade 

etmiştir. Üç öğrenci (11K10, 23E12, 24E10) (%12) 10 Kasım törenlerinde 

duygulandıklarını ve hüzünlendiklerini belirtmişlerdir. Bir öğrenci (21E12) 

duygularını şöyle ifade etmiştir: “Milli duyguların kabarması beklenir ama ben 

böyle bir şey yaşamadım. Bıkkınlık oluyor genelde”. Bir başka öğrenci (6K12) 

törende yaşadığı duygulara ilişkin olarak; “Eğer törenden önce çok 

beklemişsem yorgun oluyorum, çok metin okuması varsa sıkılıyorum”. Ayrıca 

öğrencilerden bazıları yaşadıkları duyguları şu şekilde ifade etmişlerdir;  
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11K10: Resmi törenlerde milli duygularımız daha çok ön plana çıkıyor ve 

gururlanıyoruz mutlu oluyoruz. Bazen 10 Kasımlarda hüzünleniyor, 

üzülüyoruz. Eski Türkiye’yi düşünüyorum Türkiye’nin gidişatını 

düşünüyorum. 

15K10: Genellikle gurur duyuyorum. Bizim zaten kutladığımız Daha 

önceden mücadelelerimiz kazandığımız savaşlar olabilir bazen 

heyecanlanıyorum, ama genellikle gurur, bazılarında sıkılma gibi oluyor. 

   19E10: Vatan sevgisi kabarıyor gurur ve heyecan ağır basıyor. 

23E12: 10 Kasımda ve 29 Ekimde duygulanırım hem üzülürüm hem  

    gururlanırım. Milli törenler benim için gurur kaynağıdır. 

25E9: Törene göre değişiyor. Yas töreni ise insan üzülüyor kutlama 

töreni ise mutlu oluyorum seviniyorum. Ama kimisi için o gün herhangi 

kötü bir gün olabilir değişik duygular yaşıyor. Gurur duygusu hepsinde 

var, kutlamalar güzelse heyecan var. Genellikle gurur ve mutluluk 

 

Öğrencilerin resmi törenlerde hissettikleri duyguların çoğunlukla gurur, 

mutluluk, cesaret, heyecanlanma gibi duygular olduğu ancak bıkkınlık, 

yorgunluk ve sıkılma gibi duygularında yaşandığı özellikle törenler uzadığında 

ise bıkkınlık ve yorgunluk duygularının ön plana çıktığı söylenebilir. Burada 

ritüelin mistifikasyonu içinde milliyetçilik, vatan sevgisi, vefa duygusu gibi 

özelliklerin ön plana çıktığı bununla birlikte geçmişteki değerlerin ritüeller yoluyla 

bugünle ilişkilendirildiği ve geçmişi bugüne taşıyarak oluşturulan zamansal birlik 

ile geçmişteki egemen siyasal yapının bugünde aynı şekilde devam ettiği 

biçiminde algılanabilecek şekilde duyguların manipüle edilmesine neden olan 

bir ortamın yaratıldığı söylenebilir. Başka bir ifadeyle öğrenciler ritüeller aracılığı 

ile geçmişe bağlanmakta ve geçmişin egemen siyasal değerleri bugün de 

sürdürülmektedir. 

 

Öğrencilere, okul ritüelleri (törenleri) sırasında öğrencilerin duygularında 

ailesine, okuluna, ülkeye ve diğer toplumsal sembollere karşı bir değişim 

yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bir soru yöneltilmiştir. Bu soruya öğrencilerin 

yarıdan fazlası (%68) duygularında değişim yaşandığı, %32’si ise duygularında 
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değişim olmadığını belirtmişlerdir. Duygularında değişim yaşadığını söyleyen 

öğrencilerden bazıları bunu şu şekilde ifade etmişlerdir: 

 

1K9: Daha çok gururlanıyorum, Atatürk’e karşı olumlu duygular oluyor. 

2K9: Yani [Evet] daha çok gurur verici oluyor. 

3K11: Bazen milletimi daha çok seviyorum, M. Akif Ersoy’u özellikle,  

böyle bir şiir yazdığı için. 

7K11: Aileme karşı değil de, ülkeme karşı daha vatansever biri haline 

geliyorum.  

14K9: Okula karşı biraz daha sevgimi artırıyor. 

18E12: Gitgide artıyor iyice kendimin mili benliğime kimliğime 

kavuştuğumu hissediyorum. 

20E11: İnsan bir kez daha ülkesine bağlanıyor, daha fazla bağlılık 

hissediyor. 

25E9: Bazen sevinç duygularım artıyor, aileme karşı sitem ediyorum, 

benim ailem niçin bunlara önem vermiyor diye. 

 

Törenlerde konuşulanlardan ve yapılanlardan dolayı duygularında 

herhangi bir değişim yaşanmadığını belirten öğrencilerin görüşlerinden bazıları 

ise şöyledir: 

 

5E11: Bildiğim şeyler okunduğu için pek etki etmiyor. 

22E11: Değişmiyor aynı.  

23E12: Cumhuriyet bayramında anlatılanlar nedeniyle kin filan oluşmuyor 

o zaman yaşanmış ve bitmiş. 

10K9: Yaşamıyorum. 

4K11: Hayır [duygularımda herhangi bir değişim yaşamıyorum]. 

 

Sorulara verilen yanıtlar incelendiğinde, okulda gerçekleştirilen resmi 

ritüellerin (törenler) öğrencilerin yarısından fazlasının vatana, millete ve 

toplumsal değerlere olan duygularında, önemli oranda (öğrencilerin %68’inde) 

değişim yarattığı görülmektedir. Bu değişim vatana ve milli değerlere bağlılık 

olarak gerçekleşmektedir. Öğrencilerin duygularında değişim yaşaması 
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ritüellerin akla olduğundan çok duygulara hitap eden yönünü göstermektedir. Bu 

bakımdan, törenlerin öğrencilerde bir duygulanma ve bu yolla bir bağlanma 

yarattığı söylenebilir. Buna karşın içerik ve törenler arasındaki bu yönde bir 

ilişkinin bulunması da önemlidir. Burada bu yönde bir kastı da görmek gerekir. 

 

Okul Ritüelleri Yoluyla Oluşturulan Eğitimsel Durumlar ve Davranışlar 

 

Okuldaki ritüeller ile hangi eğitimsel durumlar ve davranışlar üretildiği alt 

amacına ilişkin olarak öğrencilere sizce okuldaki tören ve törensel 

uygulamaların okul içi ve okul dışı davranışlarınız üzerinde etkisi var mıdır? 

Varsa törenler veya törensel uygulamalardan sonra değiştiğini gözlemlediğiniz 

davranışlarınızdan birkaçını söyler misiniz? Şeklinde bir yöneltilmiştir. 

Öğrencilerin 17’si (%68) törenlerin davranışları üzerinde etkisi olduğunu 

belirtirken 8’i (%32) törenlerin davranışları üzerinde etkisi olmadığını 

belirtmişlerdir. Törenlerin davranışları üzerinde etkili olduğunu belirten 

öğrencilerden bazılarının düşünceleri şöyledir;  

 

1K9: Evet, etkileri oluyor, anlatılanlarla ilgili daha dikkatli davranıyorum, 

arkadaşlarımı uyarıyorum 

2K9: Tören sırasında bir ciddiyet ortamı sağlanıyor ve bu ciddiyet tören 

bitince de üzerimizde kalıyor. Törende gururlandığımız için boş şeylere 

üzülmemeyi öğreniyoruz. Boş şeyler olarak, örneğin, matematikten elli 

almışsın ama mesela Türk tarihini öğreniyorsun küçük yaştaki çocuklar 

şehit olmuş, ölmüş, bunlar daha önemli şeyler. 

16K10: Bazen oluyor etkisi, bazen olmuyor. 10 Kasımda belgesel 

izlemiştik ondan keyif almıştım. Milli bağlarımızın kuvvetli olduğunu 

anladım, bunu arkadaşlarıma ve aileme söyledim yani insanları 

etkilemeye çalıştım. 

20E11: Oluyor insanın yaptığı bazı hareketler vardır ama düşündükçe bu 

toprakların kolay kazanılmadığı aklına geliyor. Daha bilincinde oluyor 

insan. 
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Okuldaki törenlerin davranışları üzerinde etkisi olmadığını söyleyen 

öğrencilerden bazılarının düşünceleri ise şunlardır; 5E11: “Çok büyük bir etkisi 

olmuyor, etkisi olmuyor, 15K10: “Bence olmuyor”, 17E12: “Pek olmadığını 

düşünüyorum”, 25E9: “[Etkisi] Olmuyor”. 

 

Okul ritüellerinin eğitimsel işlevi olduğu, törenler yolu ile öğrencilerin bazı 

davranış kalıpları edindiği, törenlerle edindiği bilgilerle yaşantılarını ve hayatta 

etkileşim içinde bulunduğu insanları ve alanları yeniden değerlendirdiği ve farklı 

davranışlar göstermeye başladığı, her öğretim düzeyindeki öğrencilerin (1K9, 

2K9, 3K11, 7K11, 8K9, 11K10, 12K9, 14K9, 16K10, 18E12, 19E10, 20E11, 

22E11, 23E12)  önemli sayılabilecek bir çoğunluğunun (%68) ifadeleriyle 

karşılık bulmaktadır.  

 

Okulda gerçekleştirilen ritüellerin, Türk olmayı, Türk kültürüne ait 

değerleri, Türk tarihini ön plana çıkardığı görülmektedir. Bu durum çok kültürlü 

olan bir ülkede, bir kültüre ait değerlerin eğitim deki resmi ritüeller yolu ile ön 

plana çıkarıldığı ve diğer kültürlere ait değerlerin görünmez kılındığı şeklinde 

değerlendirilebilir. Başka bir ifadeyle kültürel asimilasyon olarak 

adlandırılabilecek bir sürecin eğitim kurumlarındaki ritüel uygulamaları yoluyla 

üretildiğini söylemek mümkündür. 

 

 Okullarda resmi ritüellerin yanında öğrencilerin öğretmen ve 

yöneticilerle kurdukları ilişkilerde ritüel olarak adlandırılabilecek belli davranış 

kalıplarının olup olmadığı ve varsa bu davranış kalıplarıyla hangi eğitimsel 

durumlar ve davranışların üretildiği araştırmanın alt amaçlarından birisidir. Bu 

amacı karşılamak üzere öğrencilere “Müdür, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin yanına gittiğinizde duruşunuz, hitabınız ve konuşma şeklinize 

ilişkin olarak dikkat etmeye çalıştığınız yanlar oluyor mu? Bunlardan bahseder 

misiniz? Böyle davranmanızın nedenleri nelerdir?” şeklinde bir soru 

yöneltilmiştir. Bu soruya ilişkin olarak öğrencilerin tamamı müdür, müdür 

yardımcıları ve öğretmenlerin yanına gittiklerinde davranışlarına dikkat etmeye 

çalıştıklarını belirtmişlerdir.  Bunların neler olduğu sorulduğunda ise öğrenciler, 

ses tonlarını, hitabetlerini ve konuşmalarını farklılaştırdıklarını,   kıyafetlerine ve 
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duruşlarına dikkat ettiklerini ve daha saygılı davranışlar sergilediklerini 

belirtmişlerdir. Bu duruma ilişkin bazı öğrenci görüşleri şunlardır; 

 

1K9: Kıyafetine daha çok dikkat ediyorsun, konuşmada daha yumuşak 

davranıyorum. Tedirginlik ve korku var. Sonuçta yetkisi olan biriyle 

konuşuyorsun. 

6K12: Her zaman dikkat ederim özellikle bu sene oluyor. Müdüre bir 

rapor verirken kotla olduğumuzda müdürün yanına gitmiyorum 

başkasıyla gönderiyorum. Öğretmenimle konuştuğum gibi müdürle 

konuşmuyorum. Samimiyetim aynı değil. Müdür olduğu için. Okulu ve 

öğretmenleri yöneten kişi olduğu için 

7K11: Evet, daha saygılı bir şekilde ve dikkatli oluyorum. Sözlerimi daha 

seçerek konuşuyorum. Hem büyüğüm, hem de, benden üst düzeyde 

olduğu için saygı göstermem gerekiyor. 

15K10: Belirteceğim ifadelerin daha ciddi olmasına dikkat ediyorum. 

Karşımda bir büyük olduğu için daha çok dikkat ediyor sosyal hayattaki 

gibi konuşmuyorum, davranmıyorum. O bizim başımızda olan biri olduğu 

için kendimi ifade etmek için ve saygı açısından böyle davranıyor 

olabilirim. 

17E12: Evet tabii dikkat ediyorum konuşmalarımda. Son zamanlarda 

müdür beyle çok görüşüyoruz. Disiplin olayı oldu. Onla tabii daha düzgün 

konuşmaya çalışırım. Büyüğüm olduğu için bir saygıdan dolayı okul 

dışında da olsa böyle olur. Hitabıma özen gösteririm dikkat ederim yanlış 

kelimeler kullanmamaya dikkat ederim. 

25E9: Genellikle oluyor. Samimi konuşmak istiyorum ama insanlar 

arasında resmi kurumlarda yetkisinden dolayı araya mesafe konulduğu 

için ciddi konuşmalar oluyor. Müdürün yanına gittiğimde sadece derdimi 

normal düşündüğüm şekilde değil de en kısa biçimde anlatmaya 

çalışıyorum ve genellikle bunu tam anlatamıyorum. Çoğu kişi de bunu 

yaşıyor. Anlatılmak istenen anlatılamıyor müdürden korkup veya kötü 

karşılayacağından korktuğu için. Ama öğretmenlere karşı bu olmuyor. 

Çünkü Müdür bizde daha üstün okuldan atma yetkisi var ve onlar 

genelde çok ciddi duruyorlar aradaki mesafeyi korumak için. İyi yapıyorlar 
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çünkü çoğu öğrencilerin ciddi davranmayan müdürün duygularını 

sömürebileceğimizi/sömürebileceğini düşünüyorum. 

 

Öğrencilerin tamamının verdiği yanıtlar değerlendirildiğinde, öğrencilerin 

okul müdürü, müdür yardımcıları ve öğretmenleri ile konuşurken çekinmeleri, 

kelimeleri seçerek konuşmaları, jest, mimik ve yüz ifadelerine dikkat etmeleri, 

belirli davranış kalıplarına girmeleri, kıyafetlerine ve bedenlerinin duruşlarına 

dikkat etmeleri, ellerini ceplerine koymamaları okullarda resmi olmayan ancak 

geleneksel kaynaklı olarak sürdürülen otorite (müdür, müdür yardımcısı ve 

öğretmenlerin yaşça büyük olması) ve devlet hiyerarşisindeki görevin 

statüsünden kaynaklı olarak sürdürülen saygı gösterme, itaat etme, boyun 

eğme ve ona tabi olma gibi ritüel haline gelmiş davranışların varlığını 

göstermektedir. Bu durum öğrencilerin günlük yaşantılarında deneyimledikleri 

geleneksel kaynaklı davranış biçimleri (yaştan dolayı saygı ve itaat) ile okulun 

hiyerarşik yönetim anlayışı ve statü arasında paralellik bulunduğunu 

göstermektedir. Bu bağlamda öğrenci davranışlarının bu anlayış içerisinde 

şekillendiği ve okulun onların özgürleşmeleri için gerekli ortamı yaratmadığı da 

söylenebilir. Ayrıca öğrencilerin gündelik yaşantıları ile okul yaşantıları 

arasındaki geleneksel anlayış biçimi birbirini beslemekte ve çoğaltmaktadır.  

 

Araştırmanın verilerinin tamamı bir bütün halinde değerlendirildiğinde, 

okuldaki ritüellerin toplumdaki egemen kültürün oluşturulmasında, belirli 

düşünce ve davranışları üretme, koruma ve sürdürme üzerinde önemli 

dönüştürücü etkiler yarattığı görülmektedir. Bu durum toplumsal yaşamda 

ritüellerin önemli kültürel araçlardan biri olduğunu göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

 

 

BÖLÜM V 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın sonuçlarına ve araştırma konusu 

ile ilgili politika ve araştırma önerilerine yer verilmiştir.  

 

Sonuçlar 

 

Araştırma yapılan okulda, resmi törenler olarak yasa ve yönetmelikler ile 

oluşturulan ve gerçekleştirilen etkinlikler ve uygulamalar mevcuttur. Bir öğretim 

yılı içerisinde resmi ritüel olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni, 10 Kasım 

Atatürk’ü Anma töreni, 24 Kasım Öğretmenler Günü töreni, 27 Aralık Atatürk’ün 

Ankara’ya gelişi,  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tören, 19 Mayıs 

Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı töreni, İstiklal Marşı törenleri ile 

okul öğrencilerinin gösterdiği başarılar nedeniyle yapılan ödül törenleri 

gerçekleştirilmektedir.  

 

Okulda öğrencilerin kendi aralarında yaptıkları doğum günü partileri ve 

kutlamaları, derslerde öğretmen gelince ayağa kalkma, parmak kaldırarak söz 

hakkı alma ve konuşma, ayağa kalkarak konuşmak, okul müdürü, müdür 

yardımcısı ve öğretmenlerle konuşurken kıyafetini düzeltme, bedeninin 

duruşunu ve ses tonunu düzenleme, kelimeleri seçme gibi resmi olmayan ve 

geleneksel kültürel kaynaklı ritüel uygulamaları mevcuttur.  

 

Ritüellerin sürdürülmesinde kullanılan temel kaynaklar, okul yöneticileri ve 

öğretmenlerin gerek ders içi ve ders dışındaki eğitim öğretim faaliyetleri 

sırasında gerekse tören zamanlarında ve tören zamanları dışında öğrencilere 

ritüel uygulamalarının anlamı ve önemi, ritüellere katılımın gerekliliği, ritüelde 

beklenen davranışlara uyma gibi konulara ilişkin yönlendirici konuşmaları ile 

yönetici ve öğretmenlerin törenler sırasında tören kurallarına uymayan 

öğrencilere yaptıkları uyarılar, tehditler ve disiplin cezalarıdır. Bunun yansıra 

toplumda var olan kültürel temelli ritüeller (özellikle büyüğe itaat,  ayağa kalkma) 
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okulda yönetici ve öğretmenlerin hiyerarşik biçimde yapılandırılmış statüleri ile 

birleşerek alarak devam etmektedir. 

 

Öğrencilerin çoğu törenleri bir şekilde çeşitli nedenlerle onaylamakla 

birlikte okulda törenlere katılımın zorunlu tutulması öğrenciler arasında 

hoşnutsuzluk yaratmaktadır. Bunun yanısıra resmi ritüellerin (törenlerin) 

sürdürülmesi gerektiği öğrencilerin tamamına yakını tarafından 

benimsenmektedir.   

 

Okulda mezuniyet ve kazanılan başarılara ödül vermek üzere törenler 

yapılmaktadır. Öğrenciler ödül ve mezuniyet törenlerini motivasyonu artıran 

törenler olarak değerlendirmekte ve olumlu bulmaktadırlar. Okulda yapılan 

doğum günü ritüelinin sosyalleşmeyi sağladığı, arkadaşlık bağlarını 

güçlendirdiği, sınıf içi birlik ve beraberliği sağladığını düşünmektedirler. 

 

Görüşme yapılan öğrenciler ders içinde gerçekleşen ancak dersin 

işlenmesiyle doğrudan alakalı olmayan ritüelleri (öğretmen sınıfa/derse gelince 

ayağa kalkmak, parmak kaldırarak söz hakkı almak ve ayağa kalkarak 

konuşmak gibi) saygı ve sınıf düzeni açısından olumlu olduğunu 

düşünmektedirler. 

 

Öğrencilere göre okulda yapılan törenlere belirli bir kıyafetle (okul 

tarafından belirlenen kıyafet) katılım konusunda bir yönlendirmenin söz konusu 

olmakta ancak törene serbest kıyafetle gelenlere resmi herhangi bir yaptırım 

veya ceza uygulanmamaktadır. Öte yandan öğrenciler törenlerde belirli bir 

kıyafet giyilmesi ya da giyilmemesi konusunda farklı görüşlere sahiptirler. 

 

Öğrencilerin törenlerde yaptıkları ile günlük yaşamlarındaki faaliyetleri 

çoğunlukla birbiriyle uyum göstermektedir. Okulda öğrencilerin günlük 

yaşamıyla uyum sağlamayan, güçlü bir çatışma yaratan gelenekselleşmiş ritüel 

uygulamaları yoktur.  
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Doğum günü kutlamaları, yılbaşı etkinlikleri ve mezuniyet törenleri 

öğrencilerin okulda katılmaya zorunlu tutulmadığı ancak kendilerinin katılmaktan 

yada yapmaktan hoşlandıkları ritüel olarak kabul edilebilecek uygulamalardır. 

 

Öğrencilerin büyük çoğunluğuna göre törenler öğrencilere ve topluma 

birleştirici ve bütünleştirici yönde yararları bulunmaktadır. 

 

Öğrenciler resmi törenlerde resmi ideolojinin sembolü olan Atatürk’ü ve 

cumhuriyete dair olumlu şeyleri duymaktadır. Bunun yanısıra törenlerde vatan 

ve millet sevgisi, Türk olmak gibi milliyetçi mesajlar ön plandadır. Törenlerde 

verilen bu mesajlar öğrencilerin büyük çoğunluğunun görüşleriyle uyumludur. 

 

Okulda ritüeller (resmi törenler) yoluyla öğrencilere devletin kuruluşu, 

değerleri, ideolojisi hakkında bilgiler ve devlete, devletin sembollerine, 

marşlarına, görevlilerine karşı saygı gösterme, itaat etme gibi davranışlar 

kazandırılmaktadır. 

 

Resmi ritüellere katılım, disiplin yönetmeliği ile zorunlu kılınmaktadır. 

Ritüeller sırasında öğretmen ve yöneticiler, öğrencileri kontrol etme, uyarma, 

öğrencilere ceza verme gibi durumlarda farklı disiplin yöntemleri 

kullanmaktadırlar. Öğretmen ve yöneticiler öğrencilerin törenlere katılmasını 

sağlamak çaba göstermektedirler.  

 

Öğrenciler ritüellere katılmama veya geç kalma gibi durumlara öğretmen 

ve yöneticiler tarafından verilen tepkiler konusunda farklı düşüncelere 

sahiptirler. Törenlerde öğretmenler tarafından çeşitli nedenlerle öğrencilere 

gösterilen tepkiler öğretmenlere göre farklılık göstermektedir. Öğrenciler bunun 

nedeni olarak öğretmenlerin kişisel özelliklerini göstermektedirler. 

 

Öğretmenlerin öğrencilere törenler sırasında öğrencilerin gösterdiği çeşitli 

davranışlar nedeniyle tepki göstermelerini öğrencilerin neredeyse tamamı 

normal karşılamaktadırlar. 
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Öğrenciler resmi ritüelleri diğer ritüellerden daha önemli bulmaktadırlar. 

Resmi ritüeller içinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk’ü 

Anma törenleri diğer törenlerden daha önemli bulunmaktadır. 

 

Okulda derslerde ritüellere (törenler) yönelik bilgiler kazandırılmakta, 

öğrenciler ritüellere katılımda dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda 

uyarılmaktadır.  

 

Öğrencilerin ritüeller esnasında yaşadıkları ile günlük yaşamındaki 

davranışlar çoğunlukla birbiriyle uyumludur. 

 

Öğretmenler törenler sırasında diğer zamanlara göre farklı davranışlar 

(daha resmi ve daha sert tutumlar) sergilemektedirler.  

 

Törenler sırasında öğrenciler yöneticilerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin 

bazı davranışlarından rahatsızlık duymaktadırlar. Öğrencilerin öğretmen ve 

yöneticilere ilişkin rahatsız olma nedenleri çoğunlukla uzun konuşmalar ve 

öğrencilere yönelik uyarılardır. Öğrencilerin öğrencilerden kaynaklanan 

rahatsızlık nedenleri ise öğrencilerin istiklal marşını dinlememeleri veya 

söylememeleri, tören esnasında birbirleriyle şakalaşmaları ve töreni takip 

etmemeleridir.  

 

Öğrenciler diğer öğrencilerin tören sırasında yaptıkları el şakaları, törende 

konuşulanları dinlememe, her şeye gülme, istiklal marşının dinlenmemesi veya 

okunmaması, tören sırasında öğrencilerin kendi aralarında konuşmalarını doğru 

bulmamaktadırlar. Töreni dinlemek, takip etmek ve alkışlamak öğrenciler 

tarafından olumlu davranışlar olarak değerlendirilmektedir. 

 

Okulda ders iç ya da ders dışındaki ritüeller (törenler ve törensel 

davranışlar) sırasında öğretmen ve yöneticiler öğrenciler arasında ayrımcılık 

yaratan söz, davranış ve uygulamalarda bulunmamaktadırlar. 
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Resmi törenler sırasında öğrencilerin yaşadığı duygular çoğunlukla gurur 

olmaktadır. Bunun yanında mutluluk ve bıkkınlık duyguları ön sıralarda yer 

almaktadır. 

 

Törenler aracılığı ile bireylerin duyguları arasında güçlü bağlar 

oluşturulmaktadır. Törenler sırasında öğrencilerin çoğunluğunun Atatürk’e ve 

Cumhuriyet’e karşı sevgi duyma şeklinde ve milliyetçilik ile vatanseverliğe ilişkin 

duygularında değişim yaşanmaktadır. 

 

Ritüeller (törenler ve törensel davranışlar) öğrencilerin çoğunluğunun okul 

içi ve okul dışı davranışları üzerinde etkili olmaktadır. Ritüeller yoluyla öğrenciler 

konuşma, davranış, kıyafet gibi konularda otorite olarak bilinen öğretmen ve 

yöneticiler karşısında daha çok dikkatli davranma, korku, itaat etme, alt üst 

ilişkilerini ve hiyerarşiyi kavrama, bulunduğu konumu kabullenme gibi 

davranışlar ritüeller yoluyla öğrenilmektedir. 
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Öneriler 

   

Politika Önerileri 

 

1. Tek bir kültürü dikkate alan ve egemen kültürün söylemleri yoluyla 

sürdürülen farklı kültürel değerlere ve tarihe sahip öğrenciler arasında 

çatışmaya yol açabilecek ritüel uygulamalarına son verilmelidir.  

 

2. Öğrencilerin okullarda yarışma kültürü ile verilen ödüller karşısında bazı 

öğrenciler ödüle erişemedikleri için olumsuz ve kendini kötü hisseden 

duygulara kapılmasına yol açmamak için yarışma ve rekabet kültürü 

üreten ritüel anlayışları terk edilmeli bunun yerine okul ve sınıf içi 

dayanışmayı artıran etkinlikler düzenlenmesi için öğrencilere destek 

olacak politikalar yürütülmelidir. 

 

3. Öğrencilerin, kendi istekleri doğrultusunda düzenleyebileceği, düşünce 

ve duyguları ile isteklerini ifade ettikleri, birliktelik ve dayanışmayı 

artırabilecekleri, hiçbir biçimde hiyerarşi ve otorite üretmeyen, 

öğrencileri güçlendirmeye yarayacak ritüel uygulamalarına ihtiyaç 

vardır. 

 

4. Okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenleri ritüellerin işlevleri ve 

etkileri hakkında bilgilendirecek, ritüellerin öğrenciler tarafından nasıl 

algılandığını gösterecek, öğrenci ile öğretmen arasında emreden-

yapan (özne-nesne) ilişkisi yerine özne-özne ilişkisi sağlayacak, eşit 

ilişkinin sonucu olan diyaloğu hayata geçirecek eğitim politikaları 

geliştirilmelidir. 

 

5. Sendikalar tarafından öğretmenlerin özgür düşünmelerini ve insanı öne 

alan bir yaklaşım geliştirmelerini okul içinde öğrencileri özgür kılmayan 

uygulamalar hakkında bilgi edinmelerini sağlayacak çalışmalara ihtiyaç 

vardır. 
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Araştırma Önerileri 

 

1. Okullarda ritüellerin (törenler ve törensel davranışlar) öğrenciler 

üzerinde etkilerinin ortaya konulması için farklı bağlamlarda 

çalışmalara ihtiyaç vardır. 

 

2. Öğrenciler ile onlarla etkileşim halinde bulunan yönetici ve 

öğretmenlerin de ritüellere ilişkin algılarının neden ve sonuçlarıyla 

ortaya konulmasını sağlayacak araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır. 

 

3. Eğitimin ideolojik bir faaliyet olması okulda öğrencileri ideolojinin 

amaçlarına uydurmaya çalışan, onu nesneleştiren ve belirli kalıplarda 

davranmaya iten süreklilik kazanmış uygulamaların ve kültürel 

kalıpların görünürlüğünü sağlayacak çalışmaların yapılması gereklidir. 

 

4. Farklı yöntemler, gözlemle yapılan araştırmalar ve diğer eğitim 

bileşenlerinin bu konudaki görüşleri araştırma konusu edilmelidir.  

 

5. Kültürel çeşitliliğin fazla olduğu bölgelerde araştırma yenilenmelidir. 

 

6. Bu çalışma, retorik analizi yapılabilecek bir çalışma olarak tekrar 

yapılabilir. 
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EK1 

ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA UYGULANAN RİTÜELLERE İLİŞKİN 

ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİNDE BİR ANADOLU 

LİSESİ ÖRNEĞİ) GÖRÜŞME FORMU 

 

Görüşme No:                    

Görüşülen Kişinin Cinsiyeti:                       

Görüşme Tarihi:                                               

Görüşme Yeri:                               

Başlama Saati:                               

Bitiş Saati: 

Rumuz: 

 

Değerli Katılımcı, 

Bu görüşme formu, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim 

Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında yapılmakta olan bir 

yüksek lisans tezi araştırmasına veri toplamak üzere gerçekleştirilmektedir. 

Bu araştırmanın amacı, ritüellerin çeşitli boyutlarının öğrenci deneyimleri 

yoluyla çözümlenmesi ve değerlendirilmesidir. 

Görüşme ile toplanan bilgiler topluca değerlendirilecek ve sadece bu araştırma 

için kullanılacak olup başka bir kurum ya da kimseye verilmeyecektir. Görüşmedeki 

sorulara vereceğiniz samimi yanıtlar araştırmaya çok önemli katkılar sağlayacaktır. 

Görüşmeden daha fazla kayıtlı veri elde edebilmek ve güvenirliği sağlamak amacıyla 

görüşmeyi izninizle kayıt etmek istiyorum. Katkılarınız için teşekkür ederim. 

                                                               

Birol ALĞAN 

A.Ü. Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı Öğrencisi 

05055736208 

birolalgan@gmail.com 
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GÖRÜŞME SORULARI 

 

A.KİŞİSEL BİLGİ SORULARI 

 

Sınıfınız:     9 (  )    10 (  )   11 (  )    12 (  ) 

Bölümünüz: (   ) Sözel         (   ) Sayısal       (  ) Eşit Ağırlık  

Okulda veya okul dışı zamanlarınızda katıldığınız sosyal aktiviteler (halk oyunları 

/tiyatro, topluluk, dernek faaliyetleri vb.) var mı?   

 

B. RİTÜELLERE İLİŞKİN SORULAR 

 

Resmi Ritüeller 

1- Ritüel (Tören ve Törensel davranışlar) deyince aklınıza ilk gelen şeyler 

nelerdir? Belirtiniz? 

2- Okulunuzda bir öğretim yılı boyunca hangi resmi törenler yapılmaktadır? 

Aklınıza gelenleri belirtiniz. 

3- Resmi törenlere katılıyor musunuz? (Katılıyorsa) isteyerek mi, mecbur 

kaldığınız için mi katılıyorsunuz? İsteyerek katılma nedenini belirtir misiniz?  

(Katılmıyorsa) Katılmama gerekçeleriniz nelerdir? 

4- Katılımın zorunlu olduğu törenlere ilişkin görüşleriniz nelerdir?  

5- Resmi törenlerde genellikle nelerden bahsediliyor, ne tür mesajlar veriliyor? 

Bunlar size ne ifade ediyor? İçerisinde katıldığınız ya da katılmadığınız konular 

olabiliyor mu? Bunlardan örnekler verebilir misiniz? 

6- Resmi törenler sırasında yapılan konuşmalardan bir şeyler öğrendiğinizi 

düşünüyor musunuz? 

7- Törenlere katılmadığınız ya da geç kaldığınızda ne tür tepkilerle 

karşılaşıyorsunuz? Bu tepkileri nasıl değerlendiriyorsunuz? 

8- Törenlere geç katılma, tören sırasında uygun olmadığı düşünülen davranışlara 

(konuşma, hareket etme vb.) uygulanan cezalar veya tepkiler gözlemlediniz 

mi? Bu ceza ve tepkiler öğretmenlere göre değişiyor mu? Bu tür tepki ve 

cezaları nasıl değerlendiriyorsunuz? 
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9- Törenler arasında diğerlerinden daha önemli bulduklarınız var mı? Varsa 

hangileridir? Önemli bulma nedeninizi açıklar mısınız? 

10- Dersler sırasında törenlere yönelik davranış veya bilgiler kazandırılmakta 

mıdır? Varsa anımsadıklarınızdan bahseder misiniz? 

11- Resmi törenlerin öğrencilere veya topluma yararları hakkında neler 

söylersiniz?  

12- Resmi törenler sırasında yöneticilerin veya öğretmenlerin tören alanındaki 

öğrencilere yönelik olarak tören dışı zamanlardan farklı davranma ve 

konuşmalarını gözlemliyor musunuz? Bu konudaki gözlemlerinizi paylaşır 

mısınız? 

13- Okuldaki resmi törenlerde öğretilmek istenen değer bilgi ve davranışlardan 

gündelik yaşamınızla çatışmaya yol açtığını veya uyuşmadığını düşündüğünüz 

var mı? Varsa bunların hangi yönleriyle çatışma/çelişki yarattığını 

düşünüyorsunuz? 

14- Törenlerde sizi rahatsız eden konuşma, uygulama vs. oluyor mu? Varsa örnek 

verebilir misin? Sizi hangi yönüyle rahatsız ediyor? 

15- Gözlemleriniz ve kendi deneyimlerinize göre, öğrenciler, törenler sırasında 

hangi olumlu veya olumsuz bedensel tepkiler gösteriyorlar?  

16- Törenler sırasında algıladığınız, yaşadığınız duygular (heyecan, bıkkınlık, 

gurur, mutluluk, yorgunluk vb.)  ve düşünceler genellikle nelerdir?  

17- Törenler sırasında okul, ev veya toplumsal yaşamınızda yapmayı 

düşünmeyeceğiniz şeyleri yaptığınız ya da kendinizi günlük hayattaki 

davranışlarınızla çelişkili davranırken bulduğunuz oluyor mu? Bu duruma 

ilişkin hatırladığınız örnekler var mı? 

18- Resmi törenlerin sürdürülmesi ya da kaldırılması konusundaki görüşünüz 

nedir? Bu görüşünüzün nedenlerini paylaşır mısınız?  

19- Törenlerde ailene, okuluna, ülkene ve diğer toplumsal sembollere karşı 

hislerinizde herhangi bir değişim yaşadığınızı düşünüyor musunuz?  

20- Sizce okuldaki tören ve törensel uygulamaların okul içi ve okul dışı 

davranışlarınız üzerinde etkisi var mıdır? Varsa törenler veya törensel 

uygulamalardan sonra değiştiğini gözlemlediğiniz davranışlarınızdan birkaçını 

söyler misiniz? 
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21- Okulunuzda mezuniyet, okul birinciliği, sınav ya da herhangi bir alanda 

gösterilen başarılar nedeniyle yapılan törenler oluyor mu? Varsa nelerdir? Bu 

tür törenleri nasıl değerlendiriyorsunuz? 

22- Öğrencilerin kendi aralarında gerçekleştirdikleri törensel uygulamalar var mı? 

Varsa nelerdir? Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? 

23- Okulunuzdaki ders içi ya da dışındaki törenlerde veya törensel uygulamalarda 

gözlemlediğiniz öğretmen ve yönetici davranışlarında, sizi diğer öğrencilerden 

ayıran, sizi veya başkalarını dışlayan söz, tutum, davranışlar ve uygulamalar 

var mıdır? Varsa bunlar nelerdir? Siz bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? 

24- Okul yöneticileri veya öğretmenler resmi törenlere katılımda belirli kıyafetlerin 

giyilmesini zorunlu tutuyorlar mı? Buna ilişkin örnekler verebilir misiniz? Siz bu 

durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

 

Resmi Olmayan (Geleneksel) Ritüeller: 

1- Müdür, müdür yardımcıları ve öğretmenlerin yanına gittiğinizde duruşunuz, 

hitabınız ve konuşma şeklinize ilişkin olarak dikkat etmeye çalıştığınız yanlar 

oluyor mu? Bunlardan bahseder misiniz? Böyle davranmanızın nedenleri 

nelerdir? 

2- Sınıf içinde dersin işlenmesiyle doğrudan ilişkili olmayan davranışlarınız 

(öğretmen gelince ayağa kalkmak, ayağa kalkarak konuşmak, parmak 

kaldırmak vb.) sizin için nasıl bir anlam ifade etmektedir? 

3- Sınıf içerisinde ya da okul içinde uygulanan ve sizin günlük yaşamınızla uyum 

sağlamayan gelenekselleşmiş uygulamalar (ritüeller) var mı? Varsa bunlar 

nelerdir? 

4- Okulda katılmaya zorunlu tutulmadığınız ancak katılmak ya da yapmaktan 

hoşlandığınız gelenekselleşmiş davranış ya da etkinlikler var mı? Varsa 

nelerdir? 

 

Bu konuyla ilgili sorulmayan ancak önemli gördüğünüz başka bir 

açıklama ve görüşünüz var mı? Varsa lütfen paylaşınız. 

 

Katkılarınız İçin Teşekkür Ederim… 
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