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     ÖNSÖZ 

 

     Köyde yaşıyor olmak eğitime erişimi engelleyebilir mi? Peki ya hem 

köyde yaşamak hem de kadın olmak? Bu soruları ilk görev yerim olan 

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Girmeli beldesinde, zorunlu ilköğretimi 

bitirdikten sonra ortaöğretime devam edemeyen kız öğrencilerimi tanıdıktan 

sonra daha çok sordum.Kaderse bu değişsin istedim ama değiştiremedim. 

Şimdi çoğu liseye devam etmiyor. Aynı sorunlar Türkiye’nin başkentinde 

merkeze bağlı köylerde de yaşanıyor. Onların kaderini(!) de 

değiştiremeyeceğim belki ama en azından akademik çevrede seslerini 

duyurmayı başaracağım.  

Bu amaçla çıkılan yolda öncelikle  ardalan bilgileri ve araştırma 

tasarımının yer aldığı kavramsal çerçeve oluşturuldu. İkinci bölümde yöntem 

ele alındı.Üçüncü bölümde; alan araştırmasından elde edilen bulgular, yüz 

yüze görüşmelerin aktarımı ve yorumlanmasıyla sonuçlara , sonuçlar da  

önerilere dönüştürüldü. 

Öncelikle tez danışmanım, değerli hocam Prof. Dr Mine Tan’a çok 

teşekkür ediyorum. O, bana ve bu çalışmaya gerçekten değer verdi, her 

ayrıntıyla ilgilendi, yapıcı eleştiriyle beni  yönlendirdi, zamanını( bir 

akademisyen için gerçekten de çok önemli) harcadı, başından en sonuna 

kadar yanımda olduğunu hissettirdi.Ondan öğrendiklerim, bir tez öğrencisinin 

danışmanından öğrenebileceklerinden  çok daha fazlasıydı.Bu “fazlaların” 

hayatıma yeni doğrular kattığını düşünüyorum.  

Annem Leyla Önal’a,babam Bayram Önal’a,kardeşim Baykal Rıza 

Önal’a, eşim Ercüment Akbaş’a ,arkadaşlarıma her zaman yanımda oldukları 

için teşekkürler .Ve kızım Özüm Melek...İyi ki varsın… 

 

                                                                                          Ayla ÖNAL AKBAŞ 

 

 

 

 



 

ÖZET  

KÖY ÇOCUKLARININ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SÜRECİNDE 

YAŞADIKLARI SORUNLARIN TOPLUMSAL CİNSİYET AÇISINDAN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

  

Akbaş Önal, Ayla 

Yüksek Lisans, Eğitimin Tarihi ve Sosyal Temelleri Bölümü 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mine Tan 

169 sayfa 

            Bu araştırma ile köylerde yaşayan öğrencilerin ortaöğretime devam 

etmekte karşılaştıkları sorunları ortaya koymak ve çözüm önerileri 

geliştirmek amaçlandı. İlk aşamada, Türkiye’de ilköğretim ve ortaöğretimle 

ilgili yasaların, mevcut durumun ve sorunların saptanması için kaynak 

taraması yapıldı. Daha sonra mevcut durum ve problemlerle ilgili olarak 

çocukların görüşlerini almak için görüşme soruları düzenlenerek uygulandı.  

       Görüşmeler, Çubuk İlçesi’ne bağlı, merkez köy özelliği gösteren 

köylerde yaşayan, taşımalı olarak Sirkeli ve Dumlupınar İlköğretim 

Okulları’na devam eden 22 kız 25 erkek toplam 47 öğrenciyle yapıldı. 

Birinci görüşmeler yapıldığı sırada bu öğrenciler 8. sınıfta okumakta olup 

ortaöğretime devam edip etmeyecekleri belirsizdi. İkinci görüşmeler ise 

öğrenciler mezun olduktan sonra değişik zamanlarda yapılarak öğrencilerin 

ortaöğretime devam edip etmedikleri belirlendi. Bu belirlemenin yanında 

ortaöğretime devam etme ve edememe nedenleri cinsiyete göre 

karşılaştırmalı olarak ele alındı. Ayrıca öğrencilerin devam ettikleri 

ortaöğretim kurumları belirlenerek akademik, mesleki ve teknik eğitim 

yönelimleri karşılaştırılarak incelendi. Çocukların anne ve babalarıyla da 

mezun oldukları tarihten sonra görüşüldü. Bu görüşmelerle ailelerin 

çocuklarının eğitiminde toplumsal cinsiyet ayrımcılığı yapıp yapmadıkları 

saptanmaya çalışıldı. Öğrenci ve ailelerin yanında öğrencilerin mezun 

oldukları ilköğretim okullarındaki öğretmenleri ve okul yöneticileriyle de 

görüşüldü. Araştırma sonucunda öğrencilerin ortaöğretime devam etmeme 

nedenlerinin cinsiyete göre farklılaştığı ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığı 

yapıldığı sonucuna ulaşıldı. Kız ve erkek öğrenciler için ortaöğretime 

devam etmemede en önemli nedenin ulaşım sorunu olduğu, bu sorundan 



 

özellikle kız öğrencilerin olumsuz yönde etkilendiği ortaya çıktı.Öğrencilerin 

ortaöğretime devam etmelerinde bir meslek sahibi olma düşüncesi ön 

plana çıkıyor, kız öğrenciler için mesleki eğitim erkek öğrenciler için 

akademik eğitim daha yüksek görünüyordu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Gender Differences in the Problems of Rural Children in the Transition Process 

to Secondary Education 

 

The aim of this research is to expose the general problems of the rural 

children in the transition process to secondary education and also to develop 

suggestions for solution of these problems. As a first step; existing literature was 

examined to determine the current situation as well as, the regulations and laws on 

primary and secondary school education in Turkey. Afterwards, questionnaires were 

administered to collect the opinions and the expectations of the graduating students 

of the various primary schools. 

 

Interviews were made with 22 girls and 25 boys (a total of 47 students) who 

attended  Sirkeli Dumlupınar Primary School. These students live in villages which 

show general characteristics of villages Çubuk and are bussed to school .When the 

first interviews were applied these children were in the last year of primary school 

and it was uncertain whether they would go on to secondary school or not. The group 

of interviews were made in different times with the students after they graduated 

from primary school to designate whether they attended secondary school. In 

addition to this, the reasons of continuing or not continuing their education were 

determined by comparison of students’ sex. Furthermore, the secondary education 

institutions where students attended were determined and studied by comparing the 

tendency according to academic, vocational and technical education. Interviews were 

also made with the parents of the same students. In the interviews, it was tried to 

determine whether the parents show gender discrimination or not in their children’s 

education.  Interviews were also made with teachers and administrators in the 

schools where the children graduated from. In the findings of the study, it is 

indicated that gender discrimination is observed and the reasons for not attending 

secondary school education differs according to the sex of the children . For both 

girls and boys; transportation problem is the most important reason for not attending 

secondary school and especially girls are affected negatively with this problem. The 

idea of having a job is taking precedence for students in attending secondary school, 



 

a higher preference of vocational education for girls and academic education for boys 

were observed. 
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GİRİŞ 

Bilim ve teknoloji alanında yaşanan hızlı değişim, ulaşım, iletişim ve 

haberleşme alanlarında da gelişimi sağlamış, çok uzak ülkeleri bile birbirine 

yakınlaştırmıştır. Bu durumda diğer pek çok alanda olduğu gibi eğitimde de 

bazı ortak gelişmeler gözlenmiştir. Örneğin;”eğitim hakkı”, “eğitimde fırsat 

eşitliği” gibi kavramlara gösterilen ilgi yaygınlaşmış, “ kızların eğitimi”nin 

kalkınmaya katkısı daha iyi anlaşılmıştır. 

Eğitimin herkesin eşit şekilde yararlanması gereken bir hak olduğu 

1989 B.M Çocuk Haklarına dair Sözleşme , Dünya Çocuk Zirvesi Bildirgesi 

ve 1990 Herkes İçin Eğitim Bildirgesi gibi birçok uluslararası bildirge ve 

sözleşmede yer almaktadır.Bu hak İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde de 

korunmaya alınmıştır.Bildirgenin 26. maddesine göre herkes eğitim görme 

hakkına sahiptir.İlköğretim zorunlu ve parasızdır.Teknik ve mesleki 

öğretimden herkes yararlanabilmelidir.1989 yılında BM Genel Kurulu 

tarafından kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 28. 

maddesinde eğitim hakkından söz edilmektedir. Taraf devletler bu madde 

ile eğitim hakkının fırsat eşitliğine uygun olarak yaşama geçirilmesi için 

gerekenleri yapmak zorundadır. Bu madde taraf devletlerin, ortaöğretim 

sistemlerinin genel olduğu kadar mesleki nitelikte de olmak üzere çeşitli 

biçimlerde örgütlenmesini teşvik etmekle yükümlü oldukları da 

belirtilmektedir.  Yine aynı sözleşmenin 29. maddesinde çocuk eğitiminin 

amaçları belirlenmiştir.Sözleşmeyi kabul eden devletler , bu hakları 

ülkelerinde bulunan her çocuğa hiçbir nedenle ayrım gözetilmeksizin 

sağlamakla yükümlüdürler.(Madde-2) 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin kabul edilmesinden bir yıl sonra 

Çocuklar İçin Dünya Zirvesi’nde çocukların evrensel haklarını 

yaygınlaştırmak için bir araya gelen devletler Çocukların Yaşatılmaları, 

Korunmaları ve Geliştirilmelerine İlişkin Dünya Bildirgesi’ni kabul 

etmişlerdir. Bu bildirgede çocuklar arasında toplumsal cinsiyet ayrımcılığı 

yapılmasının engellenmesi ve çocuklara eşit olanakların tanınmasına ilişkin 

maddeler yer almıştır. 



 

Toplumsal cinsiyet çerçevesinde eğitim konusunun öneminin ele 

alındığı başka uluslararası belge de Pekin Eylem Platformu’dur.1995’de  

Pekin’de gerçekleştirilen Dördüncü Dünya Kadın Konferansı sonucu ortaya 

çıkan ve CEDAW’ın da benimsemiş olduğu Pekin Eylem  Platformu’nun  

69. maddesine göre: 

 “Eğitim bir insan hakkıdır ve eşitlik, kalkınma ve barış 
hedeflerine ulaşılması için gerekli bir araçtır.Ayrımcı olmayan 
eğitim , hem kız hem de erkek çocuklar için yararlıdır. Böylece 
kadınla erkek arasında daha eşit ilişkiler kurulmasına büyük 
katkıda bulunur.Eğer daha çok kadın değişimin gerçekleştiricisi 
olacaksa , eğitimin kazandırdığı niteliklerin kadınlar için de 
ulaşılabilir ve kazanılabilir olması gerekir.” (Pekin Eylem 
Platformu, md.69, KSSGM,2003) 

 UNİCEF 2004 yılı Dünya Çocuklarının Durumu raporunda okul 

dışındaki çocukların sayısının 121000000 olduğu belirtilmiştir. Bu 

çocukların 65000000(%54) kız, 56000000( %46) erkektir.  

Tüm ülkelerde,  eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması konusunda var 

olan düzenlemelere, alınan yasal önlemlere rağmen eğitim sistemleri hala 

demokratik olmayan özellikler içermektedir. Örneğin cinsiyet ayrımına 

dayalı geleneksel özellikler eğitimde varlığını sürdürmektedir.Her eğitim 

sistemi, içerisinde yer aldığı toplumsal sistemin bir alt sistemidir. “Eğitimde 

kadın-erkek sorunu” toplumun diğer alt sistemleriyle etkileşim halinde olan 

ve bu alt sistemlerin toplumsal cinsiyet konusundaki temel yargı ve 

yaklaşımlarından etkilenen yani çok sayıda alt sistemle bağlantılı olan bir 

sorundur. 

Türkiye’de eğitim devletin denetimindedir. Anayasanın “Eğitim ve 

Öğretim Hakkı ve Ödevi” başlıklı 42. maddesinde ; “Kimse eğitim ve 

öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz” denilmektedir.  Eğitim hakkı ve 

eğitimde  fırsat ve imkan eşitliği de Türk Milli Eğitimi’nin temel ilkeleri 

arasında yer almaktadır.1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun “Türk 

Milli Eğitiminin Temel İlkeleri” bölümünde yer alan başlıca hükümlerinde 

eğitimin cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin herkese açık olduğu, eğitimde 

kadın erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlandığı , fertlerin , eğitimleri 

süresince, ilgi ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli 

programlara ve okullara yöneltilerek yetiştirildikleri belirtilmektedir. 222 



 

sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun ikinci maddesinde ilköğretimin 

öğrenim çağında bulunan kız ve erkek çocuklar için zorunlu, devlet 

okullarında parasız olduğu vurgulanmıştır. 

Okuma oranlarında cinsiyet farkları (2000 yılı nüfus sayımı 

sonuçlarına göre, kadınlarda % 80.64 oranına karşılık, erkeklerde % 93.86) 

ve mevcut okullaşma oranları (temel eğitimde kızlarda %91.8 oranına 

karşılık erkeklerde %100) eğitime erişimdeki eşitsizlikleri göstermektedir.  

“Kız çocuklarının okullaşamaması Türkiye’nin de içinde 
bulunduğu bir çok gelişmekte olan ülkenin ortak 
sorunudur.UNESCO’nun yürüttüğü Herkes İçin Eğitim (HİE) 
Küresel İzleme Kampanyası 1990’dan günümüze özellikle kız 
çocuklarına yoğunlaşmış ve onların temel insan hakkını 
kullanabilmeleri için uluslararası kuruluşları, hükümetleri ve sivil 
toplum kuruluşlarını harekete geçirmiştir. Herkes İçin Eğitim 
(HİE) Küresel İzleme Raporu’nda (UNESCO, 2003) Türkiye 
(çalışmaya dahil olan 128 ülke içinden) ne ilk ne de orta 
öğretimde HİE’nin 2015 yılı için koyduğu eğitimde toplumsal 
cinsiyet eşitliği hedefini yakalayamayacak 12 ülke arasında yer 
almaktadır.”(Hoşgör,2005) 

Türkiye’de kız çocukları erkek çocuklarıyla karşılaştırıldığında eğitim 

hakkından daha az yararlanmakta, sosyal ve kültürel değer yargıları kız 

çocuğunun eğitimini engelleyebilmektedir.Geleneksel ve kültürel yapıdan 

kaynaklanan aile ve çevre baskısı, yoksulluk, uygun okulun bulunmaması 

gibi nedenler kız çocuklarının örgün eğitimin dışında kalmasına yol 

açabilmektedir.  

UNICEF’in 1999 Türkiye Raporu’nda kız çocuklarının okullaşma 

oranlarının düşük ve okulu terk etme oranlarının yüksek olmasının özellikle 

kırsal kesimde , temel eğitim sisteminde süregelen bir sorun olduğu kırsal 

ve kentsel kesim arasında erkek çocukların okula devam oranlarında pek 

fark görülmezken, kız çocukları için bu farkın belirgin olduğu  ve kırsal 

kesimde kız çocuklarının okula devam oranının daha düşük olduğu 

belirlenmiştir. 

Kız çocuğunun okullaşamaması ortaöğretime geçişte de  karşımıza 

çıkan önemli bir sorundur. Ortaöğretimde kız çocuklarının bütün eğitim ve 

öğretim yıllarında erkek çocuklarından daha az okullaşmaktadırlar.Kırsal 



 

kesimde ise okullaşma oranları kentlere göre kız ve erkek çocuklar için 

daha düşük değerler göstermektedir.  

“Geleneksel cinsiyet rollerine ilişkin olarak aile içinde kadın ile 
erkek arasında sürdürülegelen cinsiyet ayrımcılığı, kız 
çocuklarına erkek çocuklarla birlikte eşit olanaklar tanınmasını 
çeşitli biçimlerde engellemektedir. Ailenin aldığı kararlarda genel 
olarak erkek çocuklar kollanmaktadır. Bu bağlamda kız 
çocukların eğitimine erkek çocuklarınki kadar önem 
verilmemekte , kadın erkek rollerine ilişkin kalıp tanımlar , 
kızların eğitimine yönelik anne-baba tutumlarına, dolayısıyla da 
kızların görecekleri eğitimin süresine, zorunlu eğitimden sonra 
kayıt olacakları okulun ve izleyecekleri eğitim programının 
türüne ilişkin kararlarına yansımaktadır.Üstelik kız çocuklar da 
çoğu kez anne babalarının kararlarına katılmakta, ancak bu 
kararı kendi özgür seçimleri olarak 
algılayabilmektedirler.”(KSGM,2000,6)  

Eğitimle ilgili sayısal göstergeler (MEB,çeşitli yıllara ait sayısal 

verilere ve DİE 2000 nüfus sayım bilgilerine bakılabilir) kadınlara eşit eğitim 

imkanı sağlanmasını öngören İnsan Hakları Beyannamesi, Kadınlara Karşı 

Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW), Çocuk Haklarına 

Dair Sözleşme, Herkes için Eğitim (EFA) gibi uluslararası sözleşme 

maddelerinin yeterince yerine getirilemediğini göstermektedir. 

İlköğretimde okullaşamama kadar önemli bir konu da ilköğretim 

sonrasında ortaöğretime geçiş sürecinde öğrencilerin yaşadıkları sorunlar, 

karşılaştıkları engeller ve bütün bunların toplumsal cinsiyete nasıl 

yansıdığıdır.  

Bu çalışmada ortaöğretimde okullaşamama sorununun kırsal 

kesimdeki dayanaklarına yer verilmiş, bu dayanakların toplumsal cinsiyetle 

ilişkisi kurulmaya çalışılmıştır. 

  

 

 

 

 

 



 

                                                     BÖLÜM I 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

A. ARDALAN BİLGİLERİ 

1. Dünyada ve Türkiye’de Çocuğun Eğitimi: “Eğitim, toplumsal 

gelişimi hızlandırma, yetenekleri uyandırma ve kullanmayı öğretme, 

insanları güçlendirme ve haklarını koruma bakımından tek başına , başka 

herhangi bir etkinliğe göre daha büyük bir kapasiteye 

sahiptir.”(TÜSİAD,2000,25) 

 “Ülkeler temel eğitimi zorunlu, ücretsiz, herkesin 
ulaşabileceği, kız ve erkek çocuklar tarafından kolaylıkla 
benimsenebilecek bir duruma getirme çabalarında başarısız 
kaldıkça, çocuklar da temel eğitim haklarından yoksun 
kalmaktadır.Eğitim çocukların hakkı sayılmak yerine , genellikle 
çocuklar için ‘iyi bir şey’ olarak görülmekte bunun sonucu olarak 
da hükümetlerin bütün çocukların kaliteli eğitim görmelerini 
sağlayacak kaynakları harekete geçirmeleri pek de zorunlu ya da 
gerekli sayılmamaktadır.”( UNICEF,2004,8) 

UNICEF , bilgili ve sorumlu bir yurttaşın haklarını talep etme ve bu 

haklardan yararlanma yeteneğini, çocuğun iyi bir eğitim alma olanaklarına 

bağlamaktadır.(UNICEF,2000,76) 

“Eğitim hakkının 1948 yılında İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesinde yer alması , Birleşmiş Milletler’in sosyal, ekonomik 
ve kültürel hakları medeni ve siyasal haklarla uyumlu olarak 
geliştirme yönündeki kapsamlı çabalarının başlangıcını 
oluşturmuştur. Bu hakların bölünmezliği 20 Kasım 1989 tarihli 
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de güvence altına alınmıştır. 
Sözleşme ile bir zamanlar çocukların gereksinimleri olarak kabul 
edilen hususlar artık hak sayılarak, devletten ve uluslar arası 
topluluktan istenilebilir duruma gelmiştir”(Akyüz, 2000,397). 

Pekin Eylem Platformu’nun 69. paragrafında eğitim bir insan hakkı 

olduğu ve eşitlik, kalkınma ve barış hedeflerine ulaşılması için gerekli bir 

araç  olduğu belirtilmiştir.Aynı paragrafa göre ayrımcı olmayan eğitim hem 

kız çocuklar hem de erkek çocuklar için yararlıdır.Böylece kadınla erkek 

arasında daha eşit ilişkiler kurulmasına katkıda bulunur.Eğer daha çok 

kadın değişimin gerçekleştiricisi olacaksa , eğitimin kazandırdığı niteliklerin 

kadınlar için de ulaşılabilir ve kazanılabilir olması şarttır (KSSGM,2003,43). 



 

Kız çocuklarının eğitiminin önemi 1990’lı yıllarda da 2000’lerde de 

önemle üzerinde durulan konulardan biri olmuştur. Herkes İçin Eğitim 

Bildirgesine göre en acil öncelik , kızların ve kadınların eğitime 

erişebilirliğini sağlamak, bu eğitimin niteliğini yükseltmek ve eğitime etkin 

olarak katılmalarını önleyen bütün engelleri kaldırmaktır. “Eğitimde 

cinsiyete dayalı her türlü önyargı kaldırılmalıdır” denilmektedir( Herkes İçin 

Eğitim Dünya Beyannamesi,1990,m.3/3). 

“Kız çocuklarının eğitiminin insani gelişmenin bütün alanları 
üzerinde önemli etkileri vardır. Kız çocuklarının eğitimi yalnızca 
çocuk ölümlerini azaltıp , çocukların beslenme ve genel sağlık 
düzeylerini yükseltmekle kalmamaktadır. Eğitim aynı zamanda 
nüfus artışını da yavaşlatmaktadır. Çünkü eğitim görmüş kızlar 
daha geç evlenmekte ve daha az çocuk yapmaktadır. Bir kız 
çocuğunun eğitim hakkının gerçekleşmesi bu çocuğu güçlendirir, 
önüne daha fazla seçenek koyar, eğitilmiş kız çocuğu yaşamını 
daha fazla denetleyebilir ve demokratik yurttaşlık haklarından 
daha fazla yararlanabilir”( Unicef,1999,83). 

UNİCEF’in “ Kız Çocuk, Geleceğe Dönük Bir Yatırım” kitapçığında 

(UNICEF,1991) pek çok ülkede kız çocuğunun daha düşük bir statüye 

sahip olduğu, gerek ailenin gerekse toplumun kaynakları üzerinde birinci 

önceliğe sahip erkek çocuğuna göre çocukluk dönemine özgü haklar, 

olanaklar ve diğer ayrıcalıklardan daha az yararlanabildiği belirtilmektedir. 

Oysaki bu günün kız çocuğu yarının kadını olacaktır. Yarının kadınının 

erkek ile eşit konumda rol alması adına kadının hak ettiği saygınlık kız 

çocuğuna bugünden tanınmalıdır. 

BM’nin insani gelişmeyi belirtmekte kullandığı Toplumsal Cinsiyet 

Gelişme Endeksi (GDI) kadın erkek için yetişkin okuryazarlık oranlarıyla , 

ilk, orta ve yükseköğretimde okullaşma oranları arasındaki eşitsizlikleri 

göstergeleri arasına almıştır. Türkiye’nin okuryazarlıkta GDI puanı 0,94’tür 

ve uluslar arası  kabul edilebilir eşitlik puanı olan 0,95’e henüz 

ulaşmamıştır. GDI puanı, kadın ve erkek eşitliğinin tam olduğu yerlerde 

1’dir (KADER,36,2004). 

Yasa ve yönetmeliklerde herhangi bir ayrım olmamasına karşın 

eğitim erişmede yaşanan eşitsizlikler devam etmektedir. 

“Kırsal kesimde çocuklara aile işletmesinin işgücü gözüyle bakılması 

dolayısıyla erkek çocuklar, oldukça küçük yaşta çiftçilik ve hayvancılık 



 

işlerinde yardımcı olarak kullanılmaya başlanmakta, kızlar ise ev ekonomisi 

çerçevesinde aile işletmesine katılmaktadır “( Yücel ve Demiral, 1994,67). 

“Kadınlar ve erkeklerin okuma yazma oranları arasındaki 
farkın kırsal alanlarda daha fazla olduğu gözlenmektedir. 
Kentsel alanlarda okur yazar olmayan kadın nüfus yüzde 21 
iken, bu oran kırsal alanlarda yüzde 33’e kadar çıkmaktadır. 
(HÜNEE 1998). Bunun nedenleri arasında köylerde geleneksel 
kadın rollerinin okuma yazma bağlantılı görev ve sorumlulukları 
kapsamamasından, okuma yazma bilmeyen kadınların 
okullaşma çağında bulundukları dönemde okula erişim 
imkanlarından yoksun olmalarına kadar çeşitli faktörler 
bulunmaktadır “(Tan ve Sen Beder,2004). 

“Kültürel ve ekonomik nedenlerle en somut şekilde belirlenen 
hak ihlali, yasalarla zorunlu olan sekiz yıllık kesintisiz zorunlu 
eğitimdir. İlköğretimde birinci ve ikinci kademe sonrasında 
okullaşma oranında meydana gelen düşmenin sebebi 
başarısızlıktan değil, çocuğun aile ekonomisine katkı amacıyla 
ailesi tarafından öğrenimine son verilmesinden 
kaynaklanmaktadır. Bir diğer sebep de yine geleneksel sosyal 
nedenlerle kız çocuklarının daha büyük oranda öğrenimden 
alıkonulmasındandır. Demek ki çocuklar içinde de kız çocuklar 
eğitim hakkının ihlalinden en fazla mağdur olan grubu teşkil 
etmektedirler. Kızların yine ağırlıkla ekonomik olan sebeplerle 
erken evlendirilmeleri bu hak ihlalinin sosyal alışkanlıkların yanı 
sıra bir diğer önemli nedenini meydana getirmektedir” (Yücel ve 
Demiral, 1994,68). 

“Kızların eğitimi ile ilgili süreçlerin önemli bir öğesi de okulda 

çalışanlar arasında gözlenen cinsiyet farklarıdır. İlköğretimdeki okul 

müdürlerinin sadece %3’ü kadındır “(Tan,  2000, 79). 

Türkiye çocuğun eğitimi konusunda bazı uluslar arası antlaşmalara 

imza atmıştır. Bu antlaşmalar: 1994 yılında kabul edilen Çocuk Hakları 

Beyannamesi (madde:28), CEDAW(10. madde), Pekin Eylem Platformu, 

Herkes İçin Eğitim Dünya Deklarasyonu(1990), Uluslararası İnsan Hakları 

Konferansı Eylem Platformu(Viyana 1993), Uluslararası Kalkınma ve Nüfus 

Konferansı Eylem Planı(1994).  

2. Eğitimde Mevcut Durum:  Türk eğitim sistemi, örgün ve yaygın 

eğitim olmak üzere iki alt sistemden oluşmaktadır.  

“Örgün eğitim; okulöncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek 
öğretim kurumlarından oluşmaktadır. Yaygın eğitim ise; örgün eğitim 
sistemine hiç girmemiş olan veya her hangi bir kademesinde bulunan 



 

ya da bu kademeden ayrılmış olan yurttaşlara örgün eğitimin yanında 
veya dışında sunulan eğitim hizmetidir”(DPT,2001,3). 

Çizelge 1. Eğitim Kurumlarının Kademelere Göre Okul, Öğrenci Ve 

Öğretmen Sayısı  

Eğitim Kademesi Okul sayısı Öğrenci sayısı 

Okulöncesi eğitimi                           2470 434.771 

İlköğretim                                             35.581 10.565.389 

Genel ortaöğretim                            2.991 1.937055 

Mesleki ve teknik ortaöğretim 3.870 1.102.394 

Yaygın eğitim                                               8.644 3.451.515 

İlk ve Ortaöğretim toplam 67.102 17.491.124 

Yükseköğretim 77 1.946.442 

Genel toplam 67.179 19.437.566 

 Kaynak: Milli Eğitim 2004-2005 Öğretim Yılı İstatistikleri  

(1) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemiyle eğitim veren fakültelerde önlisansta,                  

109587 erkek, 95410 kız, lisansta 258556 erkek, 188717 kız  olmak üzere toplam 652270 

öğrenci sayısı dahil değildir. 

(2) Taşımalı ilköğretim uygulaması yapılan okullar sayıya dahil değildir. 

Çizelge 1’de görüldüğü gibi ilköğretimdeki ve ortaöğretimdeki toplam öğrenci 

sayısı 17.491.124 ve okul/kurum sayısı 67102’dir.Mesleki ve teknik 

ortaöğretimdeki okul /kurum sayısı genel ortaöğretim kurumundan fazla 

olmasına karşılık , öğrenci sayısı genel ortaöğretime göre daha azdır. Fakat 

aradaki farklar düşüktür.                          Grafik 1. 
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Eğitim kademelerine göre kent ve köylerdeki öğretmen ve öğrenci sayıları 

Grafik 1  ’de karşılaştırılmıştır. 

Grafik 1’de görüldüğü gibi kentlerde ve köylerde öğrenciler ilköğretim 

kademesinde çoğunluktadır. Köylerdeki ortaöğretim öğrenci sayısının 132.424 

olduğu görülmektedir. 

        İlköğretim: İlköğretim 6-14 yaş grubundaki çocukların eğitimini 

kapsamaktadır. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ilköğretimin 

amacı; “Her Türk çocuğunun iyi birer yurttaş olabilmesi için gerekli temel bilgi, 

beceri, davranış ve alışkanlık kazanmasını, millî ahlâk anlayışına uygun 

olarak yetişmesini, ilgi, yeti ve yetenekleri doğrultusunda hayata, bir üst 

öğrenime hazırlanmasını sağlamak” olarak belirlenmiştir. İlköğretimin, kız-

erkek bütün yurttaşlar için zorunlu ve devlet okullarında parasız olduğu 

Anayasanın bir hükmüdür. 

2003-2004 ve 2004-2005 Eğitim ve Öğretim Yıllarında İlköğretimde 

Durum:Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2003-2004 yılı verilerine göre 17.636 

Resmi İlköğretim okulunda 646.000 öğrenci birleştirilmiş sınıflı okullarda 

eğitim öğretim görmektedir. YİBO(Yatılı Bölge İlköğretim Okulu) ve 

PİO'ların(Pilot İlköğretim Okulu) toplam sayısı 550.000, öğrenci sayısı ise 

300.000’dir.28.441 okuldan 647.000 öğrenci 6.272 okula taşınmakta, 

eğitimlerini "taşımalı eğitim" olarak sürdürmektedirler. Öğretmen açığının 

olduğu köylerde 1. sınıftan 5. sınıfa kadar öğrencilerin aynı sınıfta 

birleştirilmesi yoluyla  eğitim yapılan( birleştirilmiş sınıflı) okullar dikkate 

alındığında; 1024 okul ile Urfa'nın ilk sırada olduğu görülecektir. Urfa'yı, 

880 okul ile Samsun ve 811 okul ile Erzurum, 693 okul ile Diyarbakır, 549 

okul ile Van izlemektedir. 751.000 köy, 4.845.000 şehir resmi ilköğretim 

okullarında olmak üzere, toplam 5.596.000 öğrenci ikili eğitim almaktadır. 

Bu sayıya birleştirilmiş sınıflarda eğitim gören 646.000 öğrenciyi 

eklediğimizde toplam 6.242.000 bin öğrencinin çağdışı koşullarda eğitim 

öğretim sürdürdüğü görülecektir. Bunun oranı ise % 62'dir.  

         İlköğretim kurumlarını bitiren öğrencilerin %16'sı ortaöğretime kayıt 
yaptırmamaktadır. Ortaöğretime kayıt yaptırmayan her 16 öğrencinin 10'u kız, 6'sı 



 

erkektir. İlköğretime devam edenlerin büyük bir bölümü ilköğretim birinci 
kademede okumaktadır. İlköğretimde görev yapan öğretmenlerin 219.000'i (%57' 
si) sınıf öğretmenlerinden oluşmaktadır.( Milli Eğitim Bakanlığı 2003-2004 
Sayısal Verileri http://apk.meb.gov.tr/) 

 Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2004-2005 öğretim yılı verilerine göre 
(MEB,2004-2005 Eğitim İstatistikleri) ilköğretimde, açık ilköğretim dahil, 
10.500.000’den  fazla öğrenci ve 399 000 öğretmen bulunmaktadır. İlköğretimde 
okuyan öğrencilerin 5.440.068’i erkek, 4.858.578’i kız öğrencilerden 
oluşmaktadır.  

         İlköğretimden Ortaöğretime Geçiş ( 2003-2004 ve 2004-2005  

Eğitim Öğretim Yıllarında Durum): MEB sayısal verilerine göre 2003-2004 

öğretim yılı sonunda ilköğretimden 1.136.448 öğrenci mezun olmuştur. 

Bunların % 85,7’si 2004-2005 öğretim yılında ortaöğretime kayıt olurken 

162.973 öğrenci ortaöğretime devam etmemiştir. Ortaöğretime devam etmeyen 

ilköğretim mezunlarının % 56’sı (92.700 mezun) kız, % 44’ü (70.273 mezun) 

de erkektir.  

         Çizelge 2. İlköğretimden Ortaöğretime Geçiş  

Göstergeler Erkek Kız Toplam 

İlköğretim Mezunu (2003-2004) 622.053 514.395 1.336.448 

Ortaöğretim Yeni Kayıt (2004-
2005) 

556.924 416.551 973.475* 

*Daha önceki mezunlar hariç 

Kaynak: MEB. Milli Eğitim Sayısal Veriler 2003-2004 ve 2004-2005 

     Çizelge 2’de  İlköğretimden ortaöğretime geçiş sayıları cinsiyete ve 

göre verilmiştir.Buna göre 514395 kız öğrenci 2003-2004 Eğitim ve öğretim 

yılında ilköğretimden mezun olduğu halde  416551’i ortaöğretime kayıt 

yaptırmıştır. Neredeyse yüz bin kız öğrenci ortaöğretime devam 

etmemektedir.Bu sayı oran olarak düşünüldüğünde ortaöğretime devam 

etmeyen kız öğrenci oranının erkek öğrenci oranından yüksek olduğu 

görülür. 

 Çizelge 3’de ilköğretimden mezun olan öğrencilerin ortaöğretime 

devam oranları bazı illere göre görülmektedir.  



 

Çizelge 3. 2002-2003 Eğitim Öğretim Döneminde Bazı İllerde 

İlköğretimden Mezun Olan Öğrencilerinin Ortaöğretime Devam Oranları    

Sıra 
No 

İlin Adı 

İlköğretimden 
Mezun Olan 

Öğrenci 
Sayısı 

Ortaöğretime 
Kayıt 

Yaptıran 
Öğrenci 
Sayısı 

İlköğretimden 
Mezun Olup 

Kayıt 
Yaptırmayan 

Öğrenci 
Sayısı 

Kayıt 
Yaptırmayanların 
Mezun Sayısına 
Göre Oranları* 

1 Şırnak 6.341 3.175 3.166 %50 

2 Ağrı 7.608 3.859 3.749 %49 

3 Van 15.234 8.108 7.126 %48 

4 Kars 6.655 3.438 3.217 %48 

5 Ardahan 2.823 1.569 1.254 %45 

6 Ordu 15.625 9.093 6.532 %42 

7 Bitlis 5.087 3.046 2.041 %40 

8 Şanlıurfa 19.447 12.140 7.307 %38 

9 Çorum 11.558 7.508 4.050 %35 

10 G.Antep 27.401 18.630 8.771 %32 

11 Yozgat 11.304 7.818 3.486 %31 

12 Adıyaman 12.794 8.838 3.956 %31 

13 Erzurum 14.354 9.886 4.468 %31 

14 Sivas 13.199 9.312 3.887 %30 

15 K.Maraş 18.040 13.673 4.973 %28 

16 Antalya 28.505 22.842 5.659 %20 

Kaynak: MEB,2002-2003 sayısal veriler 

* Yüzdeler hesaplanırken orantı kullanılmıştır. Örnek: Şırnak için 6341 öğrencinin 3166’sı kayıt 

yaptırmadıysa yüzde kaçı kayıt yaptırmamıştır?316600/6341=49.9 bu değer 50’ye tamamlandı. 

 Ortaöğretime kayıt yaptırmayan mezun sayısının özellikle Doğu ve 

Güneydoğu illerinde fazla olması dikkat çekicidir.İlk beş ilde öğrencilerin 

neredeyse yarısı ortaöğretime devam etmemektedir. 

  Çizelge 4’de ilköğretimden ortaöğretime geçiş oranının en düşük ve 

en yüksek olduğu beşer il verilmiştir.  

 

 



 

Çizelge 4. İlköğretimden Ortaöğretime Geçiş Oranının** En 

Düşük ve En Yüksek Olduğu İller 

En Düşük İller En Yüksek İller 

     Şırnak % 50 

     Ağrı              % 51 

     Kars              % 52 

     Van              % 53 

     Ardahan % 56 

    Ankara  % 102  

    Erzincan  % 102  

    Edirne  % 100 

    Eskişehir  % 99 

    Kırklareli  % 99 

         Kaynak: MEB. Milli Eğitim Sayısal Veriler 2004-2005. 

          **Oranlar orantı yöntemiyle hesaplanmıştır.Çizelge 3’deki açıklamaya bakınız. 

Geçiş oranının en düşük olduğu Şırnak’da ilköğretimden mezun olan 

her iki öğrenciden biri ortaöğretime devam edemezken, bu oranın en 

yüksek olduğu Ankara ve Erzincan’da ilköğretimden mezun olan her 100 

öğrenciye karşılık ortaöğretime 102 öğrenci kayıt olmaktadır. Ankara ve 

Erzincan’da  geçiş oranının % 100’ün üzerinde çıkması, başka illerdeki 

ilköğretim okullarından mezun olmuş öğrencilerin daha iyi bir eğitim 

alabilmek için bu illerdeki liseleri tercih ettiklerini göstermektedir. 

Mesleki ve teknik eğitimin tercih edilmemesinin en önemli nedenin meslek 
lisesi mezunlarının kendi branşları dışındaki yükseköğretim programlarına 
geçişteki engeller olduğu söylenebilir. Üniversiteye devam etme amacını taşıyan 
öğrencilerin genel liseleri tercih etmesi de kaçınılmaz olmaktadır. Mesleki-teknik 
liselere dönük talebin sürekli olarak düşmesi, yükseköğretime geçişteki sorunlar ve 
bu okullardan mezun olanlar arasında artan işsizlik oranları, mesleki-teknik 
ortaöğretimin yeniden düzenlenmesini gerektirmektedir. 

 

 

 

 

 

Çizelge 5. İlköğretimden Genel ve Mesleki-Teknik Ortaöğretime 

Geçiş Oranları 

         Göstergeler Erkek Kız Toplam 

İlköğretim Mezunu (2003-2004) 622.053 514.395 1.136.448 

Genel Ortaöğretim Yeni Kayıt (2004-2005) 317.019 273.333 593.352 



 

Genel Ortaöğretim Geçiş Oranı (%)* 51 55 53 

Mesleki-Teknik Ortaöğretim Yeni Kayıt 
(2004-2005) 

239.905 140.218 380.123 

Mesleki-Teknik Ortaöğretim Geçiş Oranı 
(%) 

38,5 25,9 32,2 

             Kaynak: MEB. Milli Eğitim Sayısal Veriler 2004-2005’ten hesaplanmıştır. 

            *Orantı kullanılmıştır.Buna göre 31701900/622053=51 

      Çizelge 5’e göre ülke genelinde genel ortaöğretimi tercih eden kız 

öğrencilerin oranı %55 iken erkek öğrencilerin oranı % 51’dir. Genel 

Ortaöğretim’de kızlar önde gelirken Mesleki ve Teknik Ortaöğretim’de 

erkeklerin oranı kızlardan daha yüksektir. Toplamda ise genel ortaöğretime 

geçiş oranının mesleki ve teknik ortaöğretime geçiş oranından yüksek 

olduğu görülmektedir.Bu durum öğrencilerin daha çok akademik eğitime 

yöneldiklerini göstermesi bakımından önemlidir.Özellikle kız öğrenciler 

Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde neredeyse Genel Ortaöğretim’in yarısı 

kadar bir oran göstermektedir. Kız öğrencilerin mesleki ve teknik eğitimde 

okullaşamamalarının nedenleri ayrı bir çalışma konusu olarak dikkat 

çekmektedir. 

Ortaöğretim: 1739 Sayılı Milli Eğitim temel kanununa göre 

ortaöğretimin amacı; “öğrencilere asgarî ortak bir genel kültür vermek, birey 

ve toplum sorunlarını tanıtmak, çözüm yolları aramak, ülkenin sosyo-

ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak bilinci kazandırarak, 

öğrencileri ilgi, yeti ve yetenekleri doğrultusunda, yükseköğretime, 

mesleğe, hayata ve iş alanlarına hazırlamak” şeklinde açıklanmıştır. 

 

 

 

 

 

Çizelge 6.  Örgün Ortaöğretim Kurumları 

Eğitim Türü Programlar Okullar/Kurumlar 



 

Genel Eğitim 

Genel Lise 

Anadolu Lisesi 

Fen Lisesi 

Spor Lisesi 

Güzel Sanatlar Lisesi 

Sosyal Bilimler Lisesi 

Meslekî ve Teknik Eğitim 

Meslek Lisesi 

Anadolu Meslek Lisesi 

Teknik Lise 

Anadolu Teknik Lisesi 

Örgün Eğitim 

Genel Eğitim Meslekî ve 
Teknik Eğitim 

Çok Programlı Lise 

           Kaynak: www.ekutup.dpt.gov.tr.abuyeliketkiolasi.pdf 14.08.200/20:53 

2003-2004 ve 2004/2005  Eğitim Öğretim Yıllarında 

Ortaöğretimde  Durum:2003-2004 Eğitim ve Öğretim yılında    resmi 

ortaöğretimde 6.512 okul, 86.000 derslik, 3.594.000 öğrenci bulunmaktadır. 

(MEB, Sayısal Veriler,2004) 

      Eğitim Sen’in 2004 yılında yayımlanan 2003-2004 Eğitim Öğretim 

Dönemine İlişkin Raporu’nda ortaöğretime kayıt yaptıran her yüz 

öğrenciden 30'unun ya sınıf tekrarı yaptığı  ya da okulu terk ettiği, 

ortaöğretimde 30 öğrencili sınıflarda normal öğretime geçebilmek için 15 

bin dersliğe ihtiyaç olduğu belirtilmektedir.Ortaöğretimde kız öğrenciler, 

toplam öğrencinin % 41 'ni oluşturmaktadır. Erkek öğrencilerin oranı % 

59'dur. Ortaöğretim son sınıfta okuyan ve ÖSYS'ye giren her yüz 

öğrenciden 30'u üniversitelerin ön lisans, lisans ve açık öğretim 

programlarına yerleşmektedir. ÖSYS'ye ilk defa giren öğrencilerin %70'i 

herhangi bir yükseköğretim programına yerleşememektedir. Üniversiteye 

geçişte ilk sırayı Fen ve Anadolu liseleri almakta, düz liseler ise % 6.5 ile 

son sırada yer almaktadır. (Eğitim-Sen 2004,b) 

Genel Ortaöğretim: Çok parçalı bir yapı gösteren ortaöğretim 

sistemi yaygın bir sınıflandırmaya göre genel ve mesleki-teknik ortaöğretim 

olmak üzere iki grupta ele alınmaktadır. Genel ve mesleki-teknik 

ortaöğretim amaçları açısından birbirinden farklılaşır. Genel ortaöğretimin 



 

amacı ağırlıklı olarak yükseköğretime öğrenci hazırlamak , mesleki ve 

teknik ortaöğretimin ara eleman yetiştirmektir. 

       Genel ortaöğretimde yedi lise türü bulunmaktadır.(Çizelge 13) Bunlar Lise, 
Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, 
Anadolu Öğretmen Lisesi ve Açık Öğretim Lisesi’dir. Bu lise türlerinin verdikleri 
eğitimin niteliğinin ve yükseköğretime geçişteki başarılarının birbirinden 
farklılaştığı görülmektedir.  

MEB sayısal verilerine göre 2004-2005 öğretim yılında genel 
ortaöğretimde 2.360’ı kamu, 530’u özel olmak üzere 2.990 okul, 1.937.000 öğrenci 
ve 93.000 öğretmen bulunmaktadır. (Öğrenci sayısına 252.000 genel açıköğretim 
lisesi öğrencisi dahildir). Açık Öğretim Lisesi öğrenci sayısı toplamdan 
düşüldüğünde, örgün eğitim sistemi içinde 1.685.000 genel ortaöğretim öğrencisi 
olduğu görülmektedir. Genel ortaöğretimde 1.045.986 erkek, 891.069 kız öğrenci 
bulunmaktadır.  

     Mesleki-Teknik Ortaöğretim 

        Bu gruptaki örgün öğretim etkinlikleri dört grupta yürütülür:Kız teknik 

Öğretim(Kız Meslek Liseleri,Anadolu Kız Meslek Liseleri,Kız Teknik 

Liseleri,Anadolu Kız Teknik Liseleri,Çok Programlı Liseler) Erkek Teknik 

Öğretim(Endüstri Meslek Liseleri,Anadolu Meslek Liseleri,Teknik Liseler, 

Anadolu Teknik Liseleri, Çok Programlı Liseler)Ticaret ve Turizm 

Öğretimi(Anadolu Ticaret Meslek Lisesi, Anadolu Otelcilik ve Turizm 

Meslek Lisesi), Din Öğretimi(İmam Hatip Liseleri).(KSSGM,2000,17-23) 

     Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, 2004-2005 öğretim yılında 3.827’si 

kamu, 20’si özel olmak üzere 3.870 okulda 1.102.394 öğrenci öğrenim 

görmektedir. Bu öğrencilerin 3.157’si diğer bakanlıklara bağlı liseler, 62.743’ü 

ise mesleki açık öğretim lisesi öğrencisidir. Mesleki Teknik Ortaöğretimde 

74.740 öğretmen görev yapmaktadır. (MEB,Sayısal Veriler,2005) 

    

 Grafik 3’de yıllara göre Genel ve Mesleki Teknik Ortaöğretimdeki 

öğrenci sayılarına bakıldığında mesleki ve teknik ortaöğretimdeki öğrenci 

sayısının 1923’ten 2005 yılına doğru düzenli olarak düştüğü genel 

ortaöğretimin ise tam tersi yükseldiği görülmektedir. 

 Grafik 2. 
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      Kaynak: MEB verilerinden grafikleştirilmiştir. 

 

      Temel Mesleki ve Teknik Eğitim İle Genel Eğitim Arasındaki 

İlişkiler: Araştırma kapsamındaki öğrencilerin Mesleki ve Teknik Eğitim ya 

da Genel Eğitim’e yönelme nedenleri araştırmamız açısından önemlidir. 

Ortaöğretim kurum tercihlerini daha sağlıklı karşılaştırabilmek için her iki 

eğitim arasındaki ilişkilere bakmamız gerekmektedir. 

“Ortaöğretim düzeyindeki temel mesleki eğitim ile genel eğitim, ayrı 

yapılandırılmıştır. Ortaöğretim düzeyinde bu eğitim türleri arasında yatay 

geçiş bulunmamaktadır. Genel liseler ile mesleki ve teknik liselerin “ortak 

genel kültür dersleri” hemen hemen aynıdır ve bunlarda aynı müfredat 

uygulanır. Bu gruptaki derslerin büyük çoğunluğu birinci sınıfta okutulur. Bu 

yapı, genel liseler ile mesleki ve teknik liselerin birinci sınıflarının ortak hale 

getirilmesi çalışmalarına  uygun zemin hazırlamaktadır.” (Akpınar, 2004) 

MEGEP(1994 yılında Dünya Bankası’nın finansman desteği ile 

uygulanan Milli Eğitimi Geliştirme Projesi)  kapsamında, genel liseler ile 

mesleki ve teknik liselerin birinci sınıfı ortak hale getirilmekte ve bu sınıf 

“yönlendirme sınıfı” olarak yapılandırılmaktadır. Bu yeniliğin pilot 

uygulaması 2004-2005 öğretim yılında devam etmektedir. Bu çalışmayla 

öğrenciler, yönlendirme sınıfını tamamladıktan sonra devam edecekleri 

okul türleri ile bölümlerini/alanlarını seçeceklerdir. Müfredat programları 

incelendiğinde genel liselerin öğrencilerini akademik mesleklere hazırlayan 



 

temel bilgi ve becerilerle; mesleki ve teknik liselerin ise, mesleki bilgi ve 

becerilerle donattığı görülmektedir. Genel lise ile mesleki ve teknik lise 

mezunları, meslek yüksek okullarında aynı programlara devam 

edebilmektedirler. (Akpınar,2004) 

Genel liseler ile mesleki ve teknik  liseler, sayısal gelişmeler 

açısından  Çizelge 7’de karşılaştırılmıştır.  

    Çizelge 7 . Ortaöğretim  Öğrencilerinin Genel ve Mesleki-Teknik 

Eğitim Okullarına Göre   Dağılımı (1990-2004) 

Eğitim Türü 1989-1990 1994-1995 1999-2000 2003-2004 

Öğrenci 
sayısı 

750.091 1.226.519 1.506.379 2.463.923 Genel 
Ortaöğretim 

% 58,0 57,7 61,6 68,6 

Öğrenci 
sayısı 

542.956 897.779 938.028 1.129.481 Mesleki ve 
Teknik 

Öğretim % 42,0 42,3 38,4 31,4 

 

TOPLAM 

Öğrenci 
sayısı 

1.293.047 2.124.298 2.444.407 3.593.404 

   Kaynak:  İlgili yıllara ait MEB Sayısal Verileri  (Akpınar,2004) 

Çizelge 7’ye  göre 1989-1990 öğretim yılında mesleki ve teknik 

öğretimde %42 olan  öğrenci oranı 2003-2004 Eğitim Öğretim yılında 

%31,4’e düşmüştür.Genel ortaöğretimde ise durum tam tersidir. 1989-1990 

öğretim yılında genel ortaöğretimde %58olan  öğrenci oranı 2003-2004 

eğitim öğretim yılında %68.6’ya yükselmiştir. 

Genel  ve meslek liselerindeki öğrencilerin cinsiyete göre dağılımı 

Çizelge 8’de görülmektedir.1990-2000 yılları arasında mesleki ve teknik 

liselere devam eden kız öğrencilerin oranında önemli bir artış olduğu 

gözlenmektedir. Ancak 2000 yılı sonrasında bu eğilimin tersine döndüğü 

dikkat çekmektedir.  

Çizelge 8.Genel ve Mesleki Teknik Ortaöğretimde Öğrencilerin 

Cinsiyete Göre Oransal Dağılımı 



 

Eğitim türü 1989-1990 1994-1995 1999-2000 2003-2004 

Erkek (%) 56,9 58,3 57,5 57,4 Genel 
Ortaöğretim Kız (%) 43,1 41,7 42,5 42,6 

Erkek (%) 69,3 65,5 61,3 63,0 Mesleki ve 
Teknik 

Öğretim Kız (%) 30,7 34,5 38,7 37,0 

Erkek (%) 62,3 61,4 58,9 59,2  

TOPLAM Kız (%) 37,7 38,6 41,1 40,8 

  Kaynak: İlgili yıllara ait MEB Sayısal Veriler(Akpınar,2004 den alınarak tablolaştırılmıştır.) 

 Sonuç olarak, Türkiye’de ortaöğretime kayıt yaptıran öğrenci 

sayısının mezun olan öğrenci sayısından düşük ve aradaki farkın yüksek 

olmasının ortaöğretimdeki okullaşma oranının istenilen düzeyde 

olmadığının göstergesi olduğu, okullaşma oranının gerek ilköğretimde 

gerekse ortaöğretimde kız öğrenciler için erkek öğrencilerden daha düşük 

olduğu görülmektedir. Bu durum iller bazında değişiklik göstermekte 

doğuya doğru gidildikçe okullaşma oranları daha da düşmektedir. İkinci 

önemli sonuç mesleki eğitime geçiş oranlarının yine Türkiye için akademik 

eğitime geçiş oranlarından daha düşük olmasıdır. Kız ve erkek öğrenciler 

için genel ortaöğretime devam etme oranı daha yüksektir.Mesleki ve teknik 

öğretimdeki erkek öğrenci oranının kız öğrenci oranının neredeyse iki katı 

olduğu, akademik eğitimden de erkek öğrencilerin daha fazla 

yararlandıkları görülmektedir. Türkiye için geçerli olan bu oranlar acaba 

araştırma kapsamındaki öğrenciler için ne kadar geçerlidir?Bu araştırmanın 

sayısal bir takım sonuçlar ortaya koymak gibi bir amacı olmadığından, 

araştırma sonucunda Türkiye ortalamalarıyla ayrıntılı bir karşılaştırma 

yapılmamış, genel değerlendirmeye gidilmiştir. Araştırma için asıl olan 

öğrencilerin ne kadarının ortaöğretime devam edip etmediğinden çok hangi 

nedenlerle devam edemiyor olduklarıdır. 

B. ARAŞTIRMANIN TASARIMI 

 Problem 

   “Ailelerin sosyo-ekonomik ve eğitim düzeylerinin düşük 
olmasından kaynaklanan sorunlar, okul ve dershane açığı, 
geleneksel aile yapısı içinde kadınların ve kız çocuklarının 
eğitimine fazla önem verilmemesi gibi nedenler özellikle kız 



 

çocuklarının eğitim öğretim hizmetlerinden yeterince 
yararlanamamasına yol açmaktadır. Dolayısıyla okula 
kaydolmamış, kaydolduğu halde okula devam etmeyen ya da 
okulu bırakma riski bulunan çocukların sisteme kazandırılmaları 
ve sistem içinde kalmalarını sağlamak herkesin öncelikli görevi 
olarak ortaya çıkmaktadır”(MEB-UNİCEF,2004,7). 

Türkiye’de 18.08.1997 tarih ve 4306 sayılı yasa ile 1997-1998 

eğitim-öğretim yılından itibaren sekiz yıllık kesintisiz zorunlu eğitime 

geçilmiştir. Buna rağmen zorunlu temel eğitimde okullaşma sorunu devam 

etmekte,sonrasında okullaşma oranı daha da düşmektedir. Örneğin 2004-

2005 eğitim öğretim yılında ilköğretimde okullaşma oranı  97,26, 

ortaöğretimde ise 70,57’dir. (MEB , Kaba Okullaşma Oranları,2005 )Oysa 

VII. Plan dönemi sonunda okullaşma oranının sekiz yıllık zorunlu eğitimde 

%100, ortaöğretimde %75 olması hedeflenmiştir.( UNICEF,2000,195) 

Eğitim Sen’in 2003-2004 Eğitim Öğretim Yılı Raporu’nda 8. sınıfı 

bitiren 175 000 öğrencinin ortaöğretime devam etmediği ve bunların toplam 

ortaöğretim öğrencilerine oranının %16.5 olduğu belirtilmektedir.Aynı 

rapora göre ilköğretimin öğretimde üst sınır olarak görülebilmesi ve 

ortaöğretime devam etmeme durumu çok kez sanıldığının aksine yalnız 

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerinin sorunu değildir.Örneğin 

Antalya ilinde ilköğretimden mezun olan 28505 öğrenciden 5659’u 

ortaöğretime kayıt yaptırmamıştır ve bu sayı mezunların%20 sine karşılık 

gelmektedir.Yozgat ilinde ise ilköğretimden mezun olup ortaöğretime kayıt 

yaptırmayanların oranı %32’dir.İlköğretim kurumlarını bitiren öğrencilerin 

%16'sı ortaöğretime kayıt yaptırmamaktadır.(Eğitim Sen,2004b) 

 “Pek çok durumda , kız çocuklarının eğitim olanaklarına 
ulaşmalarını, mevcut eğitim kurumlarının yetersizliğinden öte, 
başka etmenler de engellemektedir. Kız çocuğunun cinsiyeti bile, 
bu alanda başlı başına bir engeldir. Kadınların sahip oldukları 
becerilerin, erkeklerin sahip oldukları benzer türden becerilere göre 
daha az gelir getireceği gerçeğini gören ana babalar, kız 
çocuğunun eğitimine yatırım yapmada herhangi bir yarar 
görmemektedirler.Kız çocuklarda okul kayıt oranlarının daha düşük, 
okul terk oranlarının ise daha yüksek olmasını belirleyen başka 
etmenler de söz konusudur. Örneğin okulun uzaklığı, kadın 
öğretmen bulunmayışı, kız okullarının sayıca azlığı, tuvalet ve diğer 
imkanların olmayışı, yaratıcılıktan uzak müfredat programları, 
alınan eğitimin ekonomik anlamda hemen getiri sağlamayacak 
oluşu ile önlük, ders kitabı, ve okula gidiş geliş gibi masrafları 



 

karşılayacak mali imkanların yetersizliği, kız çocuklarının okula 
gönderilmesini önleyebilir.”(UNICEF,1991,24) 

    Çocukların ilköğretimden sonra okula gönderilmemesi sorunu 

özellikle köylerde hala devam etmektedir. Delaney’e göre( Delaney, 

2001,244) köylüler gelenek ve göreneklerine bağlıdırlar, kasaba insanları 

gelenek ve görenekleri unutmuş ya da kaybetmişlerdir. Gelenekler 

köylülerin hayatlarına yön vermekte ve çocuklarıyla ilgili kararlarını 

etkilemektedir. Eğitim de bu etkilenmeyi yaşamaktadır. Yazar Anadolu 

köylerinde eskiden kızlarını okutan babaların komünist olmakla 

suçlandıklarını ve bunun nedeninin de başörtüsü olduğunu 

söylemektedir.Buradaki cinsel politikaya daha uygun bir mecaz olarak 

başörtüsünü çıkaran kızların fahişe gibi oldukları, babaların bunu teşvik 

etmekle aynı zamanda kızlarını fuhuşa teşvik ettiklerini, bu nedenle kızların 

okula gitmesinden köylülerin memnun olmadığını 

anlatmaktadır(Delaney,2001,116). 

    Koptagel, Arat’ın “Kadın Gerçekleri” adlı kitabında( Arat,1997,33) 

”kırsal kesim toplumunda geleneksel geniş aile biçimindeki aile tipindeki 

aile biçimleri bu gün artık oldukça azalmıştır” demekte ve aile üyelerinin 

ekonomik nedenlerle başka yerlere göçmesi, ya da aynı yörede bile olsa , 

dış koşullar nedeniyle , daha küçük çaplı çekirdek aile tipine dönüşmesinin, 

bu biçimde değişmeyi getirdiğini söylemektedir. Buna rağmen aile üyeleri 

arasındaki rol ilişkileri hala geleneksel kalıplara uygun türde sürmektedir. 

Bu ailelerde kadın-erkek ilişkisi konusunda dezavantajlı durumda olan, 

genellikle kadındır. 

     Problem, yalnızca kız çocukların okullaşmasının önündeki 

engellerle  de sınırlı değildir. Okul belirlemede ve mesleki yönelimlerde 

karşılaştıkları sorunlar ve cinsiyet rolü kalıp yargıları da problemin önemli 

bir bölümünü oluşturmaktadır. 

     Kız ve erkek çocukların  okul başarıları ve meslek seçimleriyle ilgili 

olarak yapılan araştırmalarda , yetenek, okul başarısı, mesleki ilgi ve 

mesleki değerleri ile kişilik özellikleri arasındaki farkların çalışıldığı 

gözlenmektedir.Bu çalışmalardaki bulgular, kız ve erkek çocukların 

doğuştan getirdikleri farklı özelliklerin bir sonucu olarak değil, 



 

toplumsallaşma süreci içerisinde , başta ana ve baba olmak üzere , sosyo-

kültürel çevre, yakın arkadaşlar, hatta öğretmenler tarafından cinsiyet 

rollerine uygun mesleklere yöneltilmelerinin bir sonucu olarak 

yorumlanmalıdır.( KSGM, 2000,15) 

    Dördüncü Dünya Kadın Konferansında benimsenen Pekin 

Deklarasyonu ve Eylem Platformu  Stratejik Hedefler ve Eylemler Bölümü 

,Kadınların Eğitimi ve Öğrenimi başlıklı yapılacak eylemler kısmında; 

özellikle matematik,bilim ve teknoloji gibi kadınların geleneksel olarak çok 

az temsil edildikleri alanlarda, kız çocukların kendilerine güvenlerini arttırıp 

yaşam ve istihdam fırsatlarını geliştirecek müfredat programları, öğretim 

araçları ve ders kitaplarını geliştirmek hedefi 

belirlenmiştir.(KSGM,2003,359)Aynı belgede, mesleki ve teknik eğitimin 

çeşitlerini arttırmak, kız çocukların bilim, matematik, mühendislik, çevre 

bilimleri, bilgi teknolojisi ve iş idaresi gibi alanlarda eğitim ve mesleki 

eğitime ulaşabilirliğinin ve eğitimini tamamlamasının sağlanmasının  gereği 

de eylem hedefi olarak belirlenmiştir(KSGM,2003,203). 

     Tan ve Beder Sen, TÜRK-İS’in düzenlediği Kadın Kurultayı’nda 

oluşturulan Kadın ve Eğitim Komisyonu içinde, Türkiye’deki eğitimin genel 

sorunlarına paralel olarak kadınların eğitim yönünden karsılaştıkları 

sorunlar konusunda çeşitli tespitlerde ve önerilerde 

bulunmuşlardır.Bunlardan bazıları şunlardır: 

– Geleneksel nedenlerle aileler, eğitim için ayrılabilecek 
kaynaklarını öncelikle erkek çocukları için kullanmaktadır.  

– Yerleşim yerlerinin dağınıklığı, yeterli öğrenci 
bulunmaması, kamu kaynaklarının gerektiği gibi kullanılmaması 
nedeniyle taşımalı eğitim, birçok yerde kız çocuklarının eğitime 
katılmasını olumlu etkilemekle birlikte, bazı yerlerde de ailelerin 
kızlarını evden uzağa göndermek istememeleri nedeniyle 
kızların okuldan mahrum kalmasına neden olmuştur. 

– Gelir düzeyi iyi aileler yüksek eğitim olanaklarından 
rahatlıkla yararlanırken, dar gelirli ailelerin bu olanaktan 
yararlanması, kurs ücretleri, eğitim harçları, diğer eğitim 
masrafları nedeniyle giderek zorlaşmaktadır. Buna ailelerin 
geleneksel ve ekonomik nedenlerle erkek çocuklarına eğitimde 
öncelik tanıması  da eklenince, kadınların yüksek öğretimden 
yararlanmaları giderek zorlaşmaktadır. Bu konuda, yüksek 
öğrenim görmüş kadınların nüfus oranı önemli bir göstergedir. 



 

– Ülkemizde eğitim politikasından kaynaklanan önemli 
sorunlar bulunmaktadır.İlköğretim okullarında okutulan kitapların 
içeriğinden, meslek okullarına yönlendirmeye, yüksek öğretimde 
kadınların seçtiği meslek dallarına kadar eğitimin içeriğinde 
tanımlanmış toplumsal rollerin dışına çıkılmamaktadır.  

    

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın temel amacı köylerde yaşayan çocukların temel 

eğitim sonrası okula devam edememe nedenlerini belirlemek,  kız ve erkek 

çocukların eğitimlerinin önündeki engelleri ortaya koyarak karşılaştırmaktır. 

Araştırmada kız ve erkek çocuklarının eğitimden yararlanmaları 

konusundaki fırsat ve olanak eşitsizliğini olgusal düzeyde açığa çıkarmak 

hedeflenmiştir. Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

1. Araştırma alanına giren köylerde 8. sınıflarda okuyan kız 

öğrencilerin ortaöğretim okullarına devam etmekle ilgili görüşleri nelerdir? 

2. Araştırma alanı olan köylerde 8. sınıflarda okuyan erkek öğrencilerin 

ortaöğretim okullarına devam etmekle ilgili görüşleri nelerdir? 

3. Ortaöğretime devam etmek isteyen öğrenciler için ortaöğretim 

beklentileri ve  okul tercihleri nelerdir?  

4. Ortaöğretime devam etmek isteyen öğrenciler okul tercihlerini 

belirlerken nelerden etkilenmektedirler?  

5. Kız öğrencilerin ne kadarı ortaöğretime devam etmektedir? 

6. Erkek öğrencilerin ne kadarı ortaöğretime devam etmektedir? 

7. Öğrencilerin ortaöğretime devam etme nedenleri nelerdir? 

8. Öğrencilerin ortaöğretime devam etmeme nedenleri nelerdir? 

9. Öğrencilerin ortaöğretime devam etmemeleri ile cinsiyetleri arasında 

bir farklılaşma var mıdır? 

10. Ortaöğretime devam eden öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar 

nelerdir? 

11. Öğrencilerin gelecek beklentileri ortaöğretime devam edip 

etmemelerine göre farklılaşmakta mıdır? 



 

12. Ortaöğretime devam etmeyen öğrencilerin uğraşları nelerdir? 

13. Araştırma kapsamındaki öğrencilerin ortaöğretime devam etmeleri 

konusunda anne ve babalarının görüşleri nelerdir?Ailelerin tutumlarında 

cinsiyet faktörünün bir etkisi var mıdır? 

14. Araştırma alanı olan köylerde görev yapan okul yöneticilerinin ve 

öğretmenlerin köyde yaşayan kız ve erkek öğrencilerin ortaöğretim 

kurumlarına devam etmeleriyle ilgili görüşleri nelerdir? 

Araştırmanın Önemi 

         Kız çocuklarının ortaöğretimde okullaşma oranının, ülkemiz için tüm 

eğitim öğretim yıllarında erkek çocuklardan daha düşük olduğu gerçeği 

uzun süredir ciddi bir sorun olarak görülmektedir.Anayasamızın ilgili 

maddesine (42. madde)  ve yasal önlemlere rağmen eğitimde toplumsal 

cinsiyete bağlı fırsat eşitsizlikleri engellenememektedir. Temel insan hakkı 

olan eğitim hakkının kız çocuklar tarafından kullanılabilmesi için 

uluslararası kuruluşların, hükümetlerin, sivil toplum kuruluşlarının 

çalışmaları daha çok zorunlu temel eğitime odaklanmıştır. Ortaöğretimde 

okullaşma oranının yükseltilmesi amacıyla yapılan çalışmalar, buna ilişkin 

veriler, tez, rapor ve araştırmalar yeterli düzeyde değildir. Özellikle kırsal 

kesimdeki çocukların zorunlu eğitim sonrası eğitimden kopmalarına neden 

olan engeller belirlenmeli ve çözümlenmelidir. Ancak kırsal alanlarda 

yalnızca kız çocuklar değil erkek çocuklar da eğitimlerine devam etme 

konusunda sorunlar yaşayabilmektedir. Bu durum köylerde yaşayan 

çocukların eğitim sorunlarının karşılaştırılmasını zorunlu kılmaktadır.   

    Bu araştırma Türkiye’nin başkentinde, merkeze bağlı  köylerdeki 

ortaöğretime geçiş sorunlarına odaklanması nedeniyle  önem taşımaktadır. 

Köy çocuklarının ortaöğretime geçiş sürecinde  yaşadıkları sorunların 

nedenleriyle incelenmesinin ve toplumsal cinsiyet açısından 

karşılaştırılmasının benzer araştırmalara ve köylerde yaşayan çocukların 

eğitim sorunlarına çözüm geliştirilmesine yardımcı olacağı umulmaktadır. 

  Araştırmada Sayıtlılar 

Bu araştırmada aşağıdaki sayıtlıdan hareket edilmiştir: 



 

1. Kızlar da tam ve eşit olarak temel eğitime katılabilmeli, tüm eğitim 

kademelerinde cinsiyet farklılıkları ortadan kaldırılmalı, eğitimde cinsiyet 

eşitliği gerçekleştirilmelidir. 

  Sınırlılıklar 

  Bu araştırma aşağıda belirtilen yönleriyle sınırlandırılmıştır: 

1. Araştırma, zaman ve maliyet sorunu nedeniyle  Çubuk İlçesi’nin  

merkeze bağlanmış olan  8 köyünde  yaşayan ve ortaöğretime geçiş 

sürecindeki 8. sınıf öğrencilerinin tamamını kapsamaktadır. 

2. Araştırma, belirlenen köylerin taşımalı olarak öğrencilerini 

gönderdikleri Sirkeli ve Dumlupınar İlköğretim Okullarında görev yapan 

yöneticilerle, branş öğretmenleriyle; 8. sınıf öğrencileriyle, öğrencilerin 

aileleriyle yapılan görüşmeler ve gözlemlerle sınırlandırılmıştır. 

3. Araştırma süre yönünden 2004-2005  ve 2005-2006 öğretim yılı 

verileriyle sınırlandırılmıştır.. 2005-2006 öğretim yılı verilerinden yalnızca 

araştırma kapsamındaki öğrencilerin hangi ortaöğretim kurumlarına kayıt 

yaptırdıklarının belirlenebilmesi amacıyla yararlanılmıştır. 

4. Araştırma, köylerde yaşayan çocukların ortaöğretime geçiş 

sürecinde karşılaştıkları sorunları belirleyerek toplumsal cinsiyete göre 

karşılaştırmaya yönelik olup, mevcut durum, karşılaşılan sorunlar ve çözüm 

önerileriyle sınırlıdır.      

Tanımlar 

Bu araştırmada kullanılan  bazı temel kavramlar aşağıda 

tanımlanmıştır:  

 Toplumsal Cinsiyet: Bu terimi sosyolojiye kazandıran Ann Oakley'e 

göre, "cinsiyet (sex) biyolojik erkek- kadın ayrımını anlatırken, `toplumsal 

cinsiyet' (gender) erkeklik ile kadınlık arasındaki buna paralel ve toplumsal 

bakımdan eşitsiz bölünmeye gönderme yapmaktadır" (bkz. Sex, Gender 

and Socieıy, 1972). Dolayısıyla "toplumsal cinsiyet", kadınlar ile erkekler 

arasındaki farklılıkların toplumsal düzlemde kurulmuş yönlerine dikkat 

çekmektedir.( Marshall,1999,98) 



 

      Giddens’a ( 2000,96) göre “seks bedenin fiziksel farklarına 

göndermede bulunurken cinsiyet, erkek ve kadınlar arasındaki ruhsal, 

toplumsal ve kültürel farkları dikkate almaktadır. Seks ve toplumsal cinsiyet 

arasındaki ayrım temel bir ayrımdır, çünkü erkeklerle kadınlar arasındaki  

toplumsal ve kültürel farklar köken bakımından biyolojik nitelikte değildirler. 

  İlköğretim: İlköğretim, 6-14 yaşındaki çocukların eğitim ve 

öğretimini kapsamakta olup kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ,  

devlet  okullarında parasızdır.( 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,1973, 

Madde.4) 

       Ortaöğretim : Ortaöğretim; Genel Liseleri,Fen ve Anadolu Liseleri, 

Anadolu-Teknik-Anadolu Meslek Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri, 

Anadolu İmam Hatip Liseleri, MEB’e Bağlı Sağlık Meslek Liseleri ve Diğer 

Bakanlıklara ve Kurumlara Bağlı Meslek Liselerini kapsar. 

    Mesleki ve Teknik Öğretim: 1739 Sayılı Kanunda mesleki ve teknik 

öğretimin amacı, öğrencileri “hem mesleğe hem yüksek öğretime veya 

hayata ve iş alanlarına hazırlamak” olarak belirlenmiştir. Bu kanunda eğitim 

sisteminin “örgün eğitim” ve “yaygın eğitim” olmak üzere iki ana bölümden 

meydana geleceği de hükme bağlanmıştır. 1986 yılında yürürlüğe giren 

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, mesleki ve teknik eğitimi bir sistem 

bütünlüğü içerisinde yeniden düzenlemiştir. Türkiye’de temel mesleki ve 

teknik eğitim (TMTE); örgün mesleki ve teknik ortaöğretim, çıraklık eğitimi 

ve ön lisans programlarını (meslek yüksek okulları) kapsamaktadır.   

  Taşımalı ilköğretim: İlköğretim çağındaki çocuklar ile birleştirilmiş 

sınıflar programı uygulayan öğrencileri ve az nüfuslu dağınık yerleşim 

birimlerinde bulunan okullardaki öğrencilerin, merkez olarak seçilen 

ilköğretim kurumlarına günübirlik taşınıp eğitim öğretimlerinin sağlanması 

için yapılan uygulamalardır.( MEB Taşımalı İlköğretim Yönergesi, 1994, 

Madde 4) 

   Köy: Köy toplulukları genelde tarımla uğraşan, içinde bulundukları 

toplum bütünüyle ortak çıkarları az olan, sınırlı ölçüde örgütlenmiş bulunan, 

birbirleri karşısında da güçlü özerlik eğilimleri gösteren; toplumsal çevreden 



 

çok doğal çevreyle yoğun ilişkilerde bulunan, birkaç düzine ile bir kaç yüz 

arasında değişen sayıda hanelerden kurulu, belli ve özenle korunan 

sınırları bulunan topluluklardır” (Ozankaya, 1987,219). Sosyolojik açıdan 

ise “köy (kır) yerleşmesi ile, iş bölümünün gelişmediği, ekonomisi tarıma 

dayanan, geniş aile türünün, yüz yüze komşuluk ilişkilerinin var olduğu, bu 

açıdan kentsel topluluklardan ayrılan toplulukların yaşadığı yerleşmeler 

anlatılmaktadır. Köy adı verilen topluluklar, öteki topluluklardan ayrı coğrafi 

ve ekolojik alanda yerleşmesi, kendine özgü bir iş gücü, toplumsal örgütü, 

kültürü özel bir adı ve tarihi bulunan, kentten daha az nüfuslu insan 

birlikleridir” (Arı, 1986: 17). 

     Merkez Köy: İdari yönden Büyükşehir Belediye’sine bağlanmış olan 

köydür.(http// www.belediye.gov.tr/koy/html/20.04.2005) 

     OKS: Sosyal Bilimler, Anadolu, Anadolu Öğretmen, Fen Bilimleri 

Liseleri ve Polis Kolejine öğrenci seçmek amacıyla ÖSYM tarafından  

yapılan ortaöğretim kurumlar sınavının kısa yazılışıdır. 

          İlgili Araştırmalar 

Araştırmanın bu alt  bölümünde , Türkiye’de köylerde yaşayan 

çocukların temel eğitim sonrasında karşılaştıkları sorunları konu alan veya 

kapsamında  bu konuya yer veren bazı araştırma ve kaynakların 

sonuçlarına yer verilmiştir. 

Tunç (Tunç,1969)  “ Türkiye’de Eğitim Eşitsizliği” adlı doktora 

tezinde , eğitim hakkının hukuki boyutunu ele almış, eğitimde fırsat eşitliği 

hakkında uygulamaya yönelik değerlendirmeler yapmıştır. Sonuçta 

bölgelere, yerleşim birimlerine, cinsiyete bağlı olarak yaşanan eşitsizlikler 

saptanmıştır.Türkiye için doğu ve batı bölgeleri, köy ve kent, kadın ve erkek 

arasında eğitim olanak ve imkanlarından  yararlanmada eşitsizlikler söz 

konusudur. Kadınlar toplumumuzda eğitim imkanlarından erkeklere oranla 

daha az yararlanmaktadırlar.  

  Başaran (1974)“Türkiye’nin Zorunlu Öğretim Sorunları ve Çözüm 

Yolları” adlı doktora tezinde kalkınmış bölge, yöre ve illerde yaşayan ilkokul 

çağındaki çocukların diğer yerlerde yaşayanlardan , kentlerde yaşayanların 

köydekilerden , erkeklerin kadınlardan daha fazla okullaşma olanağına 



 

sahip olduğunu saptamış ve bunun nedenleri üzerinde 

durmuştur.Kalkınmış bölge, yöre ve illerde ve kentlerde okul ve öğretmen 

sayısının daha yüksek olması, ailelerin eğitime daha olumlu bakması, 

öğrencilerin eğitim donanımlarından daha fazla yararlanabilmesi bu 

durumun nedenlerindendir.Toplumsal alanda erkeğin kadından üstün 

görülmesi de okullaşma oranları arasında erkeklerin lehine sonuçlar 

doğurmaktadır.     

    Eserpek (1974), “Türk Köyünde Formel Eğitime İlişkin Tutumlar” 

konulu araştırmasında Erzurum ve Kocaeli illerine bağlı dört köyde köy 

halkının eğitim ve öğretime yönelik tutumlarını belirlemeye çalışarak , kız 

çocuklarının okula gönderilmeme nedenleri üzerinde durmuştur.Örneğin, 

aile dışı insangücü sağlama olanağı bulunmayan köylerde küçük yaşlardan 

itibaren ekonomik faaliyetlere çeşitli biçimlerde katılma zorunluluğu 

doğmakta, özellikle kalabalık olmayan ailelerde bu nedenle çocuklar okula 

devam edemeyebilmektedir. 

Tan (1979), “Kadın: Ekonomik Yaşam ve Eğitimi” adlı çalışmasında ; 

Türkiye’de kadınların erkeklere göre hem toplam nüfus olarak hem de 

kentsel ve kırsal nüfusta eğitim imkanlarından daha az yararlanabildiklerini, 

bu nedenle ücret karşılığı çalışmaya daha az katıldıklarını saptamıştır. 

UNICEF Kadınlara Yönelik Kalkınma Programları Bölümü’nün “Kız 

Çocuk Geleceğe Dönük Bir Yatırım” adıyla yayınlamış olduğu 

kitapçıkta(1991) kız çocuklarının eğitimine daha az yatırım yapıldığı 

saptanmış, dünya ülkelerinden kız çocuklarıyla ilgili eğitim oranlarına  

karşılaştırmalı olarak yer verilmiştir.Örneğin “Kız çocukları ve kadınlar 

mahrumiyetin hangi noktasındalar?” başlığıyla verilen sayısal bilgilere göre  

ilkokulda erkeklerin okula kaydolma oranının yüzdesi olarak kadınlarda 

okula kaydolma oranı  Türkiye’de 93, Afganistan’da 52, Suriye’de 90, 

Moğolistan’da 103,Uruguay’da 98, Tanzanya’da 99’dur.Ortanca değerin 

98( her 100 erkeğe karşılık 98 kadın) olarak değerlendirildiği 

görülmektedir.Bu program kitapçığında kız çocuklarının eğitimine daha az 

yatırım yapıldığı saptanmış, uygulamaya yönelik on tavsiyeye yer 

verilmiştir.Bu tavsiyeler ; kız çocuklarıyla kadınlara yeterli eğitimin 

sağlanabilmesi için olumsuz engellerin ortadan kaldırılması, okulların 



 

müfredat programlarından cinsiyetçi yaklaşımların ayıklanması, öğretim 

materyallerin ve yöntemlerinin kız çocuğunun katılımını kolaylaştırması, kız 

ve erkek çocuklarının ilkokula katılımları arasındaki farklılıkların ortadan 

kaldırılması, okulların kız çocuklarının yaşadıkları yerlere yakın olması, 

kadın öğretmen yetiştirilmesi, ve görevlendirilmesi çalışmalarının 

yoğunlaştırılması, kız çocuğunun eğitimi için ana babalara yönelik 

kampanyalar düzenlenmesi, evlenmiş genç kızların ve annelerin temel 

eğitim programlarına katılımlarının sağlanması, evlilik için hukuken asgari 

yaş sınırının getirilmesi, yoksul yörelerdeki kadınlar için gelir getirici 

etkinlikleri öğreten kursların açılması, geniş kitlelere seslenen eğitim 

kampanyalarının düzenlenmesi olarak özetlenebilir.  

MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü ve UNICEF Eğitim Grubu 

tarafından hazırlanan “Kızların Eğitimi” konulu proje ara dönem raporunda 

kendi köylerinde değişimin temsilcisi olan kızlar “Vezirköprü” örneğiyle 

incelenmiştir.Bu raporda “ herkese ilköğretim”in amacına henüz 

ulaşmadığı, 8 yıllık zorunlu eğitimin başlamasıyla hem bölgesel hem de 

cinsiyete dayalı farkların daha da büyüyeceği söylenmektedir.Kızların 

eğitimi projesi , kızların 8 yıllık ilköğretim okullarına kaydolma oranlarını 

yükseltmek suretiyle “okullaşma oranlarında cinsiyete dayalı farklılığın 

azaltılmasına dönük örgün ve yaygın eğitim yaklaşımlarının kesişme 

noktasında yer alacak şekilde tasarlanmıştır. (MEB-UNICEF, 1994,5) 

Proje’de kızların eğitimde okullaşmasının nasıl sağlanabileceğinin 

belirlenmesi, kızlar için “kız çocuk duyarlı müfredat, eğitim materyali ve 

öğretmen” desteğinde okulların hazırlanması, kızları okula yönlendirmek 

için yaygın eğitim etkinliklerinin ve bilincin oluşturulması üzerinde 

odaklaşılan stratejik yaklaşımlar ve “çocuktan çocuğa eğitim“ yöntemi 

benimsenmiştir. (MEB-UNICEF,1994,6) Bu çalışmaya Vezirköprü Yatılı 

Okulu’nun yedinci sınıfındaki on altı kız öğrenci katılmıştır. (MEB-

UNICEF,1994,12)Anket biçiminde hazırlanmış mülakatlar aracılığıyla 

gerçekleştirilen değerlendirmede; kızların eğitimle ilgili görüşleri nelerdir?, 

eğitimin kızlar üzerindeki kalıcı etkisi nedir?, kızlar eğitim sırasında 

planlanan etkinlikleri ne ölçüde uygulayabilmiştir?, etkinliğin köy 

topluluğunun üyeleri üzerindeki kalıcı etkisi nedir?, etkinliklerin kızların 



 

kendi ana babaları üzerindeki kalıcı etkisi nedir? Sorularının yanıtlanması 

amaçlanmıştır. Bu proje sonuçlarına göre kızların %57’si uygulanan 

“çocuktan çocuğa eğitim”  yöntemini sevmiş, %79’u eğitim sırasında verilen 

bilgiyi yararlı bulmuş, %71’i eğiticileri sevmiş, %64’ü kendi eğitim 

malzemelerini hazırlama fikrinden hoşlanmış %78’ i için etkinlikler sırasında 

sağlanan kırtasiye malzemesinin önemli bir motivasyon etmeni olmadığını 

söylemiş, %93’ü eğitimin diğer öğrencilerin de yararlanabileceği biçimde 

yaygınlaştırılması gerektiğini belirtmiştir.Bu yanıtlar kızların kendilerine 

uygulanan eğitimden hoşlandığını, yararlı bulduklarını göstermektedir.        

( MEB-UNICEF,1994,13) Kızların %57’si ilkokuldan sonra ortaokula devam 

etmelerini sağlamak üzere diğer kızlarla konuşmuşlar ama sadece bir kız 

ortaokula kaydolmuştur. İzlenen köylerde kızların tümü ilkokula devam 

ettiği halda ortaokula devam etmemektedir. Sonuç olarak kızların 

etkinlikleri köylüler üzerinde bazı değişikliklere yol açmıştır.Kendi 

köylerinde eğitilmiş kızlara önder rolü vermek bu rolü üstlendiklerini görmek 

bu örneğin sadece köy kökenli 16 kız öğrenci ve üç konuda kısa bir eğitim 

ile sınırlı olmasına rağmen önemli bir başarıdır. (MEB-UNICEF,1994,17) Bu 

projenin  199 yatılı bölge okulunda yaygınlaştırılması, “cinsiyete duyarlı” 

yaklaşımın öğretmenlerin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim müfredatlarına 

yerleştirilmesi, kızların okuma yazma eğitimlerine yardımcı veya gönüllü 

olarak katılımlarının sağlanması, ilk ve orta  dereceli okullarda kız ve erkek 

öğrencilere eşit sayıda burs sağlanması,eğitim analizlerinin oluşturularak 

kızların okula devamına ilişkin verilerin toplanması, anne ve babanın 

eğitilmesi gibi kararlar alınmıştır. ( MEB-UNICEF,1994,20-21)   

T.C Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü’nün 

“Kız Çocuklarının Mesleki Eğitime ve İstihdama Yönelimleri” adlı 

araştırmasında (2000) Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün ve yaygın 

mesleki eğitim kız öğrencilerin mesleğe yöneltilmesi ve istihdamı açısından 

değerlendirilmiştir. Bu araştırmada Türkiye’de mesleki ve teknik 

ortaöğretimin tarihsel gelişimi ve Türk Eğitim Sistemi’ndeki yeri ve önemi 

üzerinde de durulmuştur. Araştırma üç il merkezi ile (Ankara, İçel, Uşak) bu 

illerde bulunan 12 meslek lisesindeki I. Sınıftaki kız öğrenciler, III. Sınıftaki 

kız öğrenciler, kız mezunlar, işverenler ile anket ve odak grup görüşme 



 

yöntemi uygulanarak yapılmıştır.Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin 

meslek liselerine yönelmeleri %73.3 oranında kendi kararlarının sonucudur. 

Aile büyüklerinin etkisi %70.7 olarak tespit edilmiştir. Öğrencilerin meslek 

liselerine yönelme nedenleri ailelerin gelir düzeyine göre incelendiğinde 

%60.5’i kısa sürede bir meslek sahibi olmak için seçtiklerini belirtmiş, 

bunların %78’ini düşük gelir düzeyine sahip olan ailelerin çocukları 

oluşturmuştur.  

Koçyılmaz (2000), “ Türkiye’de Köyde Yaşayan Kız Çocuklarının 

Temel Eğitim Sorunları” adlı Yüksek Lisans tezinde İç Anadolu Bölgesi 

incelenmiş, kız çocuklarını okula göndermek isteyen babaların %63’ünün 

zorunlu olduğu için, %31’inin daha iyi yaşamaları için, %6’sının meslek 

sahibi olması için kız çocuklarını okula gönderme düşüncesinde olduğu 

babaların %57’sinin ekonomik durumları kötü olduğu için,%14’ünün tarla ve 

ev işlerinde çalıştıkları için,%29’unun taşımalı eğitim yapıldığı için kızlarını 

okula göndermek istemediği tespit edilmiştir.Çorum ilinde anneye 

uygulanan anket formlarının incelenmesiyle  annelerin tamamının(%100) 

erkek çocuklarının okula gitmesini istemelerine karşın %92’sinin kız 

çocuklarının okula devam etmesini istediği saptanmıştır.Okula gitmeyi 

isteyen çocukların %75’i bir meslek sahibi olmak için okula gitmeyi isterken, 

%25’i ailesine bakmak için istemektedir. 

T.C Devlet Planlama Teşkilatı’nın “Ortaöğretim” konulu özel ihtisas 

komisyonu raporunda (2001), ortaöğretimin genel eğitim, meslek eğitimi, 

teknik eğitim bölümleri incelenerek bazı OECD ülkelerinin  ortaöğretim 

sistemlerine ilişkin bilgiler verilmiştir.Örneğin Japonya’da 9 yıl süreli 

ilköğretim zorunludur.Almanya’da ortaöğretim eyaletlere göre 4 veya 6 yıl 

eğitim süresi olan dört okul tipinden( Ortaöğretim(Hauptschule), Teknik 

Ortaöğretim( Realschule), Akademik Lise(Gymnasium), Çok Amaçlı 

Okul(Gesamtschule) oluşur.raporda lise mezunlarının nüfusa oranları 

değişik OECD ülkelerine göre verilmiştir.Örneğin 1995 yılında   Almanya’da 

25-34yaş grubunda en az lise mezunu olanların oranı %89 iken, Türkiye’de 

%26’dır.Bu raporda 1973-1995 yıllarını kapsayan perspektif plan 

dönemindeki gelişmeler , hedefler ve gerçekleşme oranları 

sunulmuştur.Örneğin 1978-1979 eğitim öğretim yılında ortaöğretimde 



 

okullaşma hedefi %29.4 iken 29.8 oranında gerçekleşmiştir.Perspektif plan 

döneminde öğrencilerin genel ve mesleki liselere göre dağılımı da 

incelenmiştir. Örneğin 1986-1987 öğretim yılında genel öğretimde %45.20, 

mesleki öğretimde %54.8 okullaşma oranı hedeflenmiş, genel öğretimde % 

51.36, mesleki öğretimde %48,64 okullaşma oranı gerçekleşmiştir.  

Gönenç , Ayhan ve  Bakır’ın (2002 ) “ Kız Çocuklarının Eğitiminin 

Engellenmesi ve Ev İşlerinde Çalıştırılması” adlı araştırmalarında 

Türkiye’de cinsiyete göre okullaşma , eğitim düzeylerine göre işgücüne 

katılım , ekonomik işlerde ve ev işlerinde çocukların çalıştırılması, 

çocukların çalışma yaşamına katılma isteği, okula devam etmeme 

nedenleri, çocukların bu günkü ve gelecekten beklentileri gibi konular 

karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır.Örneğin çalışmada Türkiye’de  6-14 yaş 

grubundaki çocukların okula devam etmeme nedenleri incelenmiştir.Kent 

ve kırsal kesim için yapılan bu araştırmada kırsal kesimdeki kızların okula 

devam etmemesinin en önemli nedenleri sırasıyla  %25,4 ile okula ilgi 

duyulmaması , %21,9 ile okul masraflarının yüksek olması, %11.5 ile 

uygun okulun olmaması ,%10,2 ile ailesine ev işlerinde yardım etmek 

zorunda olması, %8 ile ailesinin izin vermemesi,%4.2 ile kardeşlerine 

bakmak zorunda olmasıdır.Erkek çocuklar için en önemli nedenler sırasıyla  

%28 ile okula ilgi duyulmaması , %14.9 ile uygun okulun olmaması ,%12.8 

ile okul masraflarının yüksek olması,%7,6 ile sakatlanması veya 

hastalanması %5,9 ile ailesinin izin vermemesi,%3,8 ile hane halkının 

ekonomik faaliyetine yardım etmek zorunda olması olarak belirlenmiştir.  

  

 

BÖLÜM II 

YÖNTEM 

   Bu bölümde araştırma modeli,araştırma alanı , verilerin toplanması, 

görüşme sorularının hazırlanması, görüşmelerin yapılması, verilerin 

çözümlenmesi gibi konulardaki açıklamalara yer verilmiştir. 

       Araştırma Modeli 



 

      Araştırma tarama modelinde yapılmıştır. Araştırmanın amaçlarını 

gerçekleştirmek için aşağıdaki yol izlenmiştir: 

1. Türkiye’de ilköğretim ve ortaöğretimle ilgili yasaların, mevcut 

durumun ve problemlerin saptanması için ardalan taraması yapılmıştır. 

2. Mevcut durum ve problemlerle ilgili olarak köylerde , okul   

yönetimleri, aileler ve çocukların görüşlerini almak için görüşme soruları 

hazırlanmış ve uygulanmıştır. 

3. Görüşmelerden elde elden veriler yorumlanarak öneriler 

geliştirilmiştir. 

      Araştırma Alanı  

        Çubuk İlçesi, “Büyükşehir Belediyelerinin Sınırlarının 

Genişletilmesine İlişkin Yasa Teklifinin” 11.12.2003 tarihinde TBMM Genel 

Kurulu'nda kabul edilmesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 

katılmıştır.Böylece metropol ilçe olarak kabul edilen Çubuk İlçesine bağlı 

82 köy ve üç belde ( Esenboğa, Sirkeli, Yukarı Çavundur) bulunmaktadır. 

40 köy orman köy statüsünde kalmış diğer köyler Büyükşehir Belediyesi’ne 

bağlanmıştır.(http//www.cubuk.bld.gov.tr/cubukkaymakamligi/04.04.2005) 

       Çubuk İlçesinin Büyükşehir Belediyesine katılan ve Ankara merkeze 

görece yakın olan sekiz köyü araştırma kapsamındaki köylerdir. 

  

 

 

Araştırmanın Yapıldığı Köylerin Listesi 

 ÇUBUK İLÇESİ 

� Abadan Köyü 

� Gümüşyayla Köyü 

� Güzelyurt Köyü 

� İkipınar Köyü 

� Karşıyaka Köyü 



 

� Kızılcaköy Köyü 

� Körselikkızığı Köyü 

� Yuva Köyü 

 Araştırma için bu köylerin seçilmiş olmasının çeşitli nedenleri vardır. 

Bu nedenler şöyle sıralanabilir:Seçilen köylerin tamamı;Ankara Büyükşehir 

Belediyesi sınırlarına dahil olup Çubuk ilçe merkezinin güneyinde yer 

almaktadır ve Ankara il merkezine çok yakındır.Çevre illerden göç 

almaktadır.Bu nedenle bu köyler İç Anadolu Bölgesi’nin kültürel,geleneksel 

ve toplumsal özelliklerini tamamen yansıtmaktadır.Kentsel yaşamla kırsal 

yaşamın iç içe geçtiği yerlerdir. Örneğin tarım ve   hayvancılık faaliyetleri 

yeterli düzeyde değildir, apartmanlar vardır, bu köylerde yaşayan erkeklerin 

bazılarının iş yerleri Ankara’dadır.Dolayısıyla Ankara merkez ile ekonomik 

ve kültürel anlamda bir alışveriş söz konusudur.Taşımalı eğitim yoluyla 

öğrencilerini başka yerlere göndermektedirler.Yani bu köylerde ilköğretim 

okulları bulunmamaktadır.Araştırmacının kendi öğretmenlik deneyimleri 

dolayısıyla bu öğrencilerle ilgili gözlemlere sahip olması da köylerin 

seçiminde önemli bir etkendir. 

       

 

 

 

 

HARİTA 1 

Çubuk İlçesi Haritası 

 



 

 

       Kaynak: Ankara Valiliği Resmi Web Sitesi,İlçeler Bölümü, Çubuk İlçesi 

  

  

 

 

 

 Gümüşyayla Köyü araştırma yapılan köyler içerisinde Ankara’ya en 

uzak olanıdır. Düzenli araç geliş gidişinin olduğu anayola uzaklığı 11 km 

olup Ankara Dışkapı’ya 40 km uzaklıktadır.Köyün Çubuk İlçesine uzaklığı 

30 km’dir.Köyün düzenli bir ulaşım aracı yoktur. 



 

    İkipınar Köyü Gümüşyayla Köyü’nün 7 km Güneydoğu’sunda yer 

almaktadır. Anayola 4 km mesafede olan bu köy Ankara’ya 33 km , 

Çubuk’a 23 km uzaklıktadır.Köyün düzenli bir ulaşım aracı yoktur. 

        Kızılcaköy ,İkipınar Köyü’nün  3 km kuzeyinde yer almaktadır. 

Anayola uzaklığı 1 km, Ankara Dışkapı’ya 30 km, Çubuk İlçesi’ne 20 

km’dir.Köy Sirkeli Belediyesi’nin saat başı Ankara’ya ulaşımı sağlayan 

araçlarından yararlanabilmektedir. 

       Karşıyaka Köyü anayol üzerinde bulunmakta olup Sirkeli Beldesi’ne 2 

km , Ankara Dışkapı’ya 29 km , Çubuk İlçesi’ne 19 km uzaklıktadır.Bu köy 

Sirkeli Belediyesi’nin saat başı Ankara’ya ulaşımı sağlayan araçlarından 

yararlanabilmektedir. 

    Abadan Köyü,  Sirkeli Beldesi’ne 3 km, Çubuk İlçesi’ne 29 km, 

Ankara Dışkapı’ya 30 km uzaklıkta olup göçmen köyü olarak bilinmektedir. 

Bu köye düzenli olarak ulaşım aracı bulunmamakta fakat Sirkeli 

Belediyesine bağlı araçlarla belli saatlerde bu köye uğrayarak Ankara’ya 

ulaşımı sağlanmaktadır. Kendi aracı bulunan köylüler için Sirkeli Beldesi 

yolunun tam zıttı olan güney yönden Saray ve Pursaklar’a oradan da 

Ankara Dışkapı’ya ulaştıran kestirme bir yol bulunmaktadır. Bu yol 

kullanıldığı taktirde yarım saatten daha az bir sürede Ankara’ya ulaşmak 

mümkündür. 

  Güzelyurt Köyü önceleri Çubuk İlçesi’ne bağlı iken 2005 yılında 

Keçiören’e bağlanmıştır. Resmi olarak Çubuk İlçesi’nden ayrılmış olmasına 

rağmen Keçiören İlçesinin hizmetlerinden yararlanamadığını köy halkı 

araştırma sırasında belirtmiştir. Zira köyün çocukları halen Çubuk İlçesi’ne 

bağlı olan Sirkeli Beldesi’ndeki ilköğretim okuluna devam etmekte, ulaşım 

için köy halkı motor ve traktörlerle Sirkeli’ye gelmekte, Sirkeli Belediye’sinin 

ulaşım araçlarını kullanmaktadır. Bu nedenle bu köy  araştırma alanı içinde 

kabul edilmiştir.Güzelyurt Köyü aslında Çubuk ile Keçiören ilçe sınırları 

arasında kalan yakın bir merkez köydür. Sirkeli Beldesi’ne 9 km uzaklıkta 

olup belde üzerinden Ankara’ya ulaşımı daha uzaktır.Köyün düzenli bir 

ulaşım aracı yoktur. Saray yönünden ise yarım saatte ulaşılabilmektedir. 



 

     Körselikkızığı Köyü Abadan Köyü’ne 4 km, Sirkeli beldesi’ne 7 km 

uzaklıktadır. Bu köyün düzenli ulaşım aracı yoktur. Saray yönünden Ankara 

‘ya daha yakın olan bu köyün halkı ulaşımı kendi araçlarıyla sağlamaktadır.              

Saray’a uzaklığı 6 km olan köy araştırma alanımızdaki köyler içerisinde  

Ankara’ya en yakın olan köydür. 

  Karaköy Sirkeli Belediyesi araçlarının geçtiği anayola 3 km 

uzaklıktadır. Ankara Dışkapı’ya 28 km uzaklıkta olan köyün düzenli ulaşım 

aracı bulunmamakta köy halkı Sirkeli Belediyesi’nin araçlarından 

yararlanmaktadır. 

  Yuva Köyü Sirkeli Beldesi’nin uzak bir mahallesi gibidir. Belde 

merkezine 2 km anayola 1 km uzaklıktadır. Köy halkı ulaşım için Sirkeli 

Belediyesinin araçlarından yararlanmaktadır 

  Bu köylerde yaşayan 8. sınıf öğrencilerinin tamamı araştırma 

kapsamındadır. Kızılcaköy, İkipınar ve Gümüşyayla köylerinin öğrencileri 

taşımalı eğitim yoluyla en yakın ilköğretim okulunun bulunduğu Dumlupınar 

Köyü’ne gitmektedirler. Dumlupınar İlköğretim Okulu toplam 352 öğrencisi 

olan bir ilköğretim okuludur. Ankara il merkezine 27 km uzaklıktadır. 

Taşımalı eğitim değişkenin köylerin seçiminde belirleyici bir etkisi olması 

dolayısıyla Dumlupınar köyünde yaşayan 8. sınıf öğrencileri araştırmaya 

dahil edilmemiştir.  

    Abadan, Güzelyurt, Karşıyaka, Körselikkızığı ve Yuva köylerinin 

öğrencileri Sirkeli Beldesi’ndeki Sirkeli İlköğretim okuluna taşımalı olarak 

devam etmektedirler. 1991-1992 öğretim yılında Sirkeli İlkokulu ve 

Ortaokulu birleştirilerek ilköğretim okuluna dönüştürülmüştür. 346 öğrencisi 

vardır.Ankara il merkezine 37 km uzaklıktadır. Sirkeli’de yaşayan 8. sınıf 

öğrencileri ise Sirkeli’nin belde olma özelliği dolayısıyla incelenmemiştir.. 

Karşıyaka, İkipınar ve Kösrelik köylerinde 3. sınıfa kadar eğitim veren 

ilköğretim okulları bulunmakta olup 4. sınıftan itibaren öğrenciler taşımalı 

eğitimle tanışmaktadırlar. Diğer köylerin öğrencileri ise ana sınıfından 

itibaren taşımalıdır. 

 Çizelge 9. Öğrenci Sayısının   Cinsiyete Göre Dağılımı 

 KIZ ERKEK 



 

Abadan 2 - 

Kızılcaköy 2 7 

İkipınar 3 2 

Gümüşyayla 2 2 

Güzelyurt 2 6 

Karşıyaka 4 2 

Kösrelikkızığı 6 3 

Yuva 1 3 

Toplam 22 25 

 

22 kız ve 25 erkek  olmak üzere 47 öğrencinin tamamı araştırma 

kapsamına   alınmıştır. 

 

         Verilerin  Toplanması 

     Araştırmada Türkiye’de ilköğretim ve ortaöğretimin yasal 

dayanaklarıyla öğrencilerin eğitimlerinin genel görünümünün belirlenmesi 

için  kaynak taraması yapılarak gerekli veriler derlenmiştir. 

       Köylerde yaşayan çocukların ortaöğretime geçiş sürecinde 

karşılaşılan sorunlar, ortaöğretime devamlarında mevcut durum, ailelerin 

toplumsal cinsiyet ayrımcılığı yapıp yapmadıklarının belirlenmesi için 

hazırlanan görüşme soruları öğrenci, veli ve okul yöneticilerine 

uygulanmıştır.  

       Görüşme Sorularının Hazırlanması 

       Köylerde yaşayan çocukların ortaöğretime geçiş sürecinde 

karşılaştıkları sorunları belirlemek ve bu sorunları toplumsal cinsiyet 

açısından karşılaştırmak amacıyla literatür taraması yapılmış, bu verilere 

dayanılarak, okul yöneticileri, anne-babalar ve çocuklarla yapılmak üzere 

ortak ve farklı sorular içeren görüşme taslağı geliştirilmiştir. 

      Hazırlanan görüşme taslakları tez danışmanı Prof. Dr Mine TAN 

rehberliğinde yeniden düzenlenerek asıl uygulama için hazırlanmıştır. 

        Birinci görüşmeler çocukların ortaöğretime devam ettiği 2004-2005 

eğitim ve öğretim yılında “Öğrencilerin Ortaöğretime Geçiş Sürecinde 



 

Yaşadıkları Sorunların Toplumsal Cinsiyet Açısından Karşılaştırılması 

(Sirkeli İlköğretim Okulu Öğrencileri)” adlı seminer çalışması için Prof.Dr 

Mine TAN danışmanlığında bahar döneminde yapılmıştır. Aynı zamanda 

pilot çalışma niteliğinde olan bu araştırma sırasında çocuklarla yüzyüze 

görüşmeler yapılmıştır. “Çocuklara Yönelik Görüşme Soruları” iki bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde ortaöğretime devam etmeyi istemeyen  

çocuklara altı soru sorulmuştur. Bu sorularla çocuğun ortaöğretime devam 

etmeyi istememesinin nedenleri,  engeller,ailenin görüşü, ilköğretim başarı 

durumu,  kızların okutulmasıyla ilgili düşünceleri,  durum ile köy yaşantısı 

bağlantısı, evdeki sorumlulukları, okul sevgisi, ekonomik durum, okulu 

bitirdikten sonra yapmayı düşündükleri belirlenmeye çalışılmıştır. İkinci 

bölümde ortaöğretime devam etmeyi isteyen çocuklara yedi soru 

sorulmuştur. Bu sorularla çocukların ortaöğretimden beklentileri, devam 

etmeleriyle ilgili ailelerinin görüşleri, kurum tercihlerinde nelerden 

etkilendikleri, Ortaöğretim Kurumlar Sınavı’na girip girmeyecekleri, nasıl 

hazırlandıkları, devam etmek istedikleri ortaöğretim kurumları, toplumsal 

cinsiyet ayrımcılığı konusundaki tutumları belirlenmeye çalışılmıştır.(EK 1 ) 

       İkinci görüşmelerde “ Çocuklara Yönelik Görüşme Soruları” iki 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ortaöğretime devam edemeyen , 

ikinci bölümde devam eden çocuklara yönelik sorular bulunmaktadır. Birinci 

bölüm altı sorudan oluşmaktadır.Birinci soru ile çocuğun ortaöğretime 

devam edememe nedenleri belirlenmeye çalışılarak şu anki uğraşları tespit 

edilmiştir. İkinci soru ile durum ve köy yaşantısı bağlantısı kurulmak 

istenmiştir. Üçüncü soru ile okula yeniden dönüp dönmeyeceği 

belirlenmiştir. Dördüncü ve beşinci sorular eğitimde  toplumsal cinsiyet 

ayrımcılığıyla ilgili düşüncelerin belirlenmesine yöneliktir.Son soru ise 

gelecekteki beklentilerinin anlaşılmasına yöneliktir. İkinci bölüm sekiz 

sorudan oluşmaktadır. Birinci soru ile çocuğun devam ettiği ortaöğretim 

kurumu tespit edilerek kurum tercihindeki etkenler belirlenmek istenmiştir. 

İkinci ve üçüncü sorularla ailesinin okumasıyla ilgili yaklaşımları 

öğrenilmeye çalışılmıştır. Üçüncü soru ile durum ve köy yaşantısı bağlantısı 

kurulmak istenmiştir. Beşinci soru  ortaöğretime geçiş sürecinde 

karşılaşılan sorunların tespitine yöneliktir.Altıncı soru ile köy halkının 



 

eğitime bakış açısı ile ilgili ipuçları edinilmesine çalışılmıştır.Yedinci soru 

ulaşım sorunu ile ilgilidir. Son soru ile gelecekteki beklentilerinin 

anlaşılmasına yöneliktir.(EK 2) 

    “Babaya Yönelik Görüşme Soruları”  iki bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde ortaöğretime devam etmeyen öğrencilerin babalarına 

yönelik sorular, ikinci bölümde ortaöğretime devam eden çocukların 

babalarına yönelik sorular bulunmaktadır. Birinci bölümde on bir soru 

bulunmaktadır.İlk üç soru babayı tanımaya yöneliktir. Dördüncü  ve beşinci 

sorular ile çocuk sayısı cinsiyete ve eğitim durumuna göre saptanmak 

istenmiştir.Altıncı soru ile babanın eğitime yaklaşımı ,yedinci soru ile 

çocuğun ortaöğretime devam edememe nedenleri belirlenmeye 

çalışılmıştır.Sekizinci. soru ile durum ve köy yaşantısı bağlantısı kurulmak 

istenmiştir.Dokuzuncu ve onuncu sorular ile toplumsal cinsiyet ayrımcılığı 

olup olmadığı belirlenmek istenmiştir.Son soru ile çocuğun eğitim hayatına 

yeniden dönüp dönmeyeceği belirlenmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde on 

soru bulunmaktadır. İlk üç soru babayı tanımaya yöneliktir. Dördüncü  ve 

beşinci sorular ile çocuk sayısı cinsiyete ve eğitim durumuna göre 

saptanmak istenmiştir. Altıncı soru ile babanın eğitime yaklaşımı, yedinci 

soru ile babanın çocuğunun ortaöğretime devam etmesiyle ilgili görüşleri 

öğrenilmek istenmiştir.Sekizinci soru ile çocuğun ortaöğretim kurum 

tercihindeki aile etkisi tespit edilmek istenmiştir. Dokuzuncu  soru ile durum 

ve köy yaşantısı bağlantısı kurulmak istenmiştir. Son soru ile babanın 

çocuğundan gelecekteki beklentileri öğrenilerek beklentiler açısından 

toplumsal cinsiyet ayrımcılığı olup olmadığının belirlenmesine 

çalışılmıştır.(EK 3/a) 

      “Anneye Yönelik Görüşme Soruları” iki bölümden oluşmaktadır.  

Birinci bölümde ortaöğretime devam etmeyen ikinci bölümde ortaöğretime 

devam eden çocukların  annelerine yönelik sorular bulunmaktadır. Birinci 

bölümde dokuz soru bulunmaktadır. İlk üç soru anneyi tanımaya 

yöneliktir.Dördüncü, beşinci ve yedinci sorular toplumsal cinsiyet ayrımcılığı 

yapılıp yapılmadığını anlamaya yöneliktir. Son soru ile çocuğun eğitim 

hayatına yeniden dönüp dönmeyeceği belirlenmeye çalışılmıştır. İkinci 

bölüm on bir sorudan oluşmaktadır. İlk üç soru anneyi tanımaya yöneliktir. 



 

Dördüncü ve beşinci  sorular ile çocuğun eğitim hayatında annenin yeri 

belirlenmek istenmiştir.Altıncı ve yedinci sorular ile toplumsal cinsiyet 

ayrımcılığı yapılıp yapılmadığının,sekizinci soru ile ortaöğretime devam 

eden öğrencilerin yaşadıkları sorunların belirlenmesine çalışılmıştır 

Dokuzuncu soru ile çocukların devam ettikleri ortaöğretim kurumları tespit 

edilerek bu kurumlara kaydolmalarında anne etkisi araştırılmıştır. Onuncu 

soru ile durum ve köy yaşantısı bağlantısı kurulmak istenmiştir. Son soru ile 

annenin çocuğundan gelecekteki beklentileri öğrenilerek beklentiler 

açısından toplumsal cinsiyet ayrımcılığı olup olmadığının belirlenmesine 

çalışılmıştır.(EK 3/b) 

      “Branş Öğretmenlerine Yönelik Görüşme Soruları” beş sorudan 

oluşmaktadır. Birinci soru çocukların ders başarılarının toplumsal cinsiyete 

göre karşılaştırılmasını içermektedir. İkinci , üçüncü ve dördüncü soru 

öğrencilerin ortaöğretime devam etmeleriyle ilgilidir. Beşinci soru aileleri 

tanımaya yöneliktir.(EK 4) 

     “Okul Yöneticileri’ne Yönelik Görüşme Soruları” beş sorudan 

oluşmaktadır.Birinci soru 8. sınıfa devam eden öğrencilerin ortaöğretime 

devam etmelerini sağlamaya yönelik okulun girişimlerini 

sorgulamaktadır.İkinci ve üçüncü sorular Ortaöğretim Kurumlar sınavı ile 

ilgilidir.Dördüncü soru öğrencilerin ortaöğretime devam edememeleriyle 

ilgilidir.Beşinci soru aileleri tanımaya yöneliktir.(EK 4) 

        Görüşmelerin Yapılması 

         Okul yöneticileri, branş öğretmenleri, anne-babalar ve çocuklar için 

hazırlanan görüşme soruları çizelgede belirtilen köylerde araştırmacı 

tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yasal izin alındıktan sonra (EK-5) 

uygulanmıştır. 

  Görüşmeler sırasında ses kayıt aracından yararlanılmıştır. Hem 

velilerle hem de öğrencilerle yüz yüze görüşme yapılmıştır. Yüz yüze 

görüşmeler oldukça uzun bir zaman almasına rağmen oldukça güvenilir 

veriler elde edilmesini sağlamıştır.Öğrencilerin devam ettikleri ilköğretim 

okullarının okul yöneticileri ve ders öğretmenleriyle de görüşülmüştür. Bu 

görüşmeler 2004-2005 Eğitim ve Öğretim Yılı içerisinde okullarda 



 

yapılmıştır.Çocukların anne ve babalarıyla evlerinde  görüşülmüştür.Bu 

görüşmeler çocukları mezun olduktan sonra 2005 ve 2006 yıllarında 

yapılmış, görüşmeler için bir ulaşım aracı kiralanmış ve her bir köy için bir 

gün belirlenerek köyler dolaşılmıştır. Çalışıyor oldukları için evlerinde 

bulunmama olasılığı bulunan velilerden telefonla randevu istenmiştir. 

Araştırmacının öğretmen olması dolayısıyla görüşmeler için hafta sonları 

tercih edilmiş, hafta içi de izin kullanılarak görüşme yapılabilmiştir. Köylerde 

ulaşılamayan bazı velilerle daha sonra okulda görüşülmüştür. Yuva 

Köyü’nde yaşayan bir öğrencinin anne ve babası ayrı olduğundan yalnızca 

anneyle görüşülebilmiştir. Kızılcaköy’de yaşayan ikiz kardeşlerin anne ve 

babalarıyla bir kez görüşülmüştür. Bazı velilerin görüşmeci ile yalnız 

görüşmek istemeyecekleri düşünülerek- veli toplantıları sırasında böyle 

yaklaşımları olmuştur- ve görüşmeler sırasında not tutmak için bir yardımcı 

araştırmacıya eşlik etmiştir.Tüm görüşmeler kaydedilmiştir.Ayrıca köy 

görüşmeleri sırasında köyleri iyi tanıyan araç şoförünün görüşlerinden de 

yararlanılmıştır. Veliler araştırmaya olumlu bakmış görüşmeler sırasında 

sorulara içtenlikle cevap vermişlerdir. 

   Öğrencilerle yapılan görüşmelerin ilki ilköğretim 8. sınıfta okurken 

okullarında, ikinci görüşmeler mezun olduktan sonra ortaöğretime devam 

etmeyenlerle köylerinde, devam edenlerle köylerinde veya devam ettikleri 

ortaöğretim kurumlarında yapılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

Çizelge 10. Görüşülenlerin Köylere Göre Dağılımı 

KÖY 

Babalarla Yapılan 
Görüşme Sayısı 

N 

Annelerle Yapılan 
Görüşme Sayısı 

N 

Çocuklarla Yapılan 
Görüşme Sayısı 

K                        E 



 

  

Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

        Veriler betimsel çözümleme kullanılarak çözümlenmiş ve 

yorumlanmıştır.Bant kayıtlarından ve görüşme çözümlerinden 

yararlanılarak yorumlara gidilmiştir. Görüşülenlerin isimleri rapora 

yansıtılmamış, başka isimler kullanılmıştır.(EK 5) Çizelge oluşturulurken 

tüm yanıtları içermesi açısından her yanıtı kaç kişinin verdiği 

belirlenmiştir.Görüşülenlerin verdikleri yanıtlar raporda aynen aktarılmış her 

hangi bir düzeltmeye gidilmemiştir. 

   Yorumlamada ardalan bulgularından da yararlanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM III 

ALAN ARAŞTIRMASINDAN ELDE EDİLEN BULGULAR VE YORUM 

Abadan 2 2 2                        - 

Gümüşyayla 4 4 2                        2 

Güzelyurt 8 8 2                        6 

İkipınar 5 5 3                        2 

Karşıyaka 6 6 4                        2 

Kızılcaköy 8 8 2                        7 

Kösrelikkızığı 9 9 6                        3 

Yuva 3 4 1                        3 

TOPLAM 45 46 22                     25 



 

       Bu bölümde öğrencilerle, öğrencilerin baba,anne, ilköğretim okulu 

yöneticileri ve ders öğretmenleriyle yapılan görüşmelerden elde edilen 

bulgu ve yorumlar yer almaktadır. 

       A. ÖĞRENCİLERLE  YAPILAN GÖRÜŞMELERE AİT BULGU VE 

YORUMLAR 

Ankara İli’nin Çubuk İlçesi’ne bağlı dokuz köyde yaşayan 47 

öğrenciyle yapılan birinci görüşmeler sırasında öğrenciler ilköğretim 

okulunda 8. sınıfa devam ediyorlardı. İkinci görüşmeler yapıldığında ise 

mezun olmuşlardı. 

    1. Öğrencilerle Yapılan Birinci Görüşmelere Ait Bulgular ve 

Yorumlar 

a. Cinsiyet: Görüşme yapılan öğrencilerin 22’si kız ve 25’i erkektir.         

Çizelge 11.  Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımı                

                 

 

 

 

b. Yaş:  Öğrencilerin tamamı on dört-on altı yaşları arasındadır.  

c. Eğitim Durumu: Öğrencilerin 15 kız ve 14 erkek olmak üzere 29’u 

Sirkeli İlköğretim Okulu 8. sınıf;7 kız 11 erkek olmak üzere 18’i Dumlupınar 

İlköğretim Okulu 8. sınıfına devam ediyorlardı.  

      

 

 

 

 

Çizelge 12. Öğrencilerin İlköğretim Kurumlarının Cinsiyete Göre 

Dağılımı 

Cinsiyet N 

Kız 22 

Erkek 25 



 

          

 

 

 

 

 

            

d. Yaşadıkları Köyler:Çizelge 9 ve Çizelge 10’da görülmektedir.                

e. Okula Devam Etmeyi İsteyip İstemedikleri: Öğrencilerin 

“ortaöğretime devam etmeyi istiyor musun?” sorusuna verdikleri cevaplar 

incelendiğinde üç erkek ve beş kız olmak üzere toplam sekizinin bu soruya 

“istemiyorum”, 39’unun “istiyorum” cevabını verdiği görüldü. 

Çizelge 13. Öğrencilerin Ortaöğretime Devam Etme Konusundaki 

Görüşlerinin Cinsiyete Göre Dağılımı 

 N 

K            E 

Olumlu 17         22 

Olumsuz 5             3 

 

f. Okula Devam Etmeyi Neden İstedikleri:Yapılan birinci 

görüşmelerde öğrencilerin  “ortaöğretime devam etmeyi niçin istiyorsun” 

sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde  32’sinin “bir meslek sahibi 

olmak için, iş sahibi olmak için” , ikisinin “okumayı sevdiğim için”, ikisinin 

“ehliyet sahibi olmak için”, birinin “ileride kendi ayaklarımın üzerinde 

durmak için” , birinin “ailem istediği için  gibi yanıtlar verdikleri görüldü. Kız 

öğrenciler bir meslek sahibi olmanın yanında kimseye muhtaç olmamak, 

hayatlarını kurtarmak için okumak istiyorlardı:  

“İleride bir meslek sahibi olmak için, rahat yaşamak için,kendi 

ayaklarımın üzerinde durmak için okumak istiyorum.” 

 

İlköğretim Kurumu 

 

N 

K       E 

Sirkeli İlköğretim Okulu 15    14 

Dumlupınar İlköğretim Okulu  7     11 



 

                                                                                                          Elif 

“İleride kimseye muhtaç olmak istemiyorum.” 

                                                                                                      Büşra 

“Meslek sahibi olmak için, geleceğim için  istiyorum.” 

                                                                                                      Havva 

“Hayatımı kurtarmak, bir meslek sahibi olmak için.” 

                                                                                                             Ayfer 

“Geleceğim için.Annem kendi okuyamadığı için benim okumamı çok 

istiyor. Annem için de istiyorum.” 

                                                                                                                  Ebru  

“İleride kendi ayaklarımın üzerinde durmak ve kimseye muhtaç 

olmamak için.” 

                                                                                                       Ayşe 

Erkek öğrenciler ise bunlardan hiç bahsetmediler. 

“Bir meslek kazanmak için.” 

                                                                                                    Tolga  

   

            “En azından bir lise diplomam olur.” 

                                                                                                      Koray 

“İş sahibi olmak için. Üniversiteyi de okuyacağım.” 

                                                                                                             Serdar 

“Ehliyet almak için, meslek sahibi olmak için” 

                                                                                                       Erdal 

Mesleğini belirlemiş olan öğrenci sayısı azdı belki ama bu öğrenciler 

okumakta daha kararlı görünüyorlardı: 

 “Bilgisayar mühendisi olmak için okuyacağım” 

                                                                                                             Gürkan 



 

“Asker olmak için.” 

                                                                                                                 Ersan* 

g. Okula Devam Etmeyi Neden İstemedikleri: Görüşme sırasında “Okula 

devam etmeyi neden istemiyorsun?” sorusu sorulan beş kız öğrencinin bu 

soruya verdikleri cevaplar incelendiğinde öğrencilerin ortaöğretime devam 

etmek istememesinde aynı anda birden çok  önemli etkenin bulunduğu 

görünüyordu. Bu nedenler ailenin karşı çıkması, ilköğretimdeki başarısızlık, 

ev işlerine yardım etmek zorunda olmak, kardeşlere bakmak,ergenliğe geçiş, 

okula gitmeyen büyüklerin yaşantısına özenmek, ekonomik engeller, ulaşım 

ve kalacak yer sorunuydu. Etkenlerden hiç biri tek başına bir neden 

oluşturmuyor, öğrenciler birkaç nedeni birden öne sürüyorlardı. Üç kız 

öğrenci okumayı kendisinin, iki kız öğrenci ailesinin istemediğini söylemişti: 

“Ailem yollamıyor. Babam yollamak istiyor ama annem istemiyor. 

Babaannem ile halam da istemiyor. Hep kadınlar istemiyor. Beni kız diye 

yollamıyorlar.Erkek olsaydım isterlerdi. Erkek kardeşimi okutacaklar 

mesela. Biraz da büyüdüğüm için yollamıyorlar.Bu sene de 

istemiyorlardı.Ergen oldum da onun için. Adet görmeye başlayınca annem 

okuldan almak istedi. Derslerim pek iyi değil. Başarılı olsaydım isterdim 

okumayı.Ben hala istiyorum da annemler istemiyor.Onlar da hem derslerim 

kötü olduğu için istemiyorlar hem de ev işlerine yardım ediyorum. 

Kardeşlerime bakıyorum.Babaannem ve halam da bizle yaşıyor. İkisi de 

hasta. Onlara da bakıyorum.Tek kız benim ve ona yardımcı olayım diye 

annem beni göndermek istemiyor. Liseye giden iki kişi var, erkekler. Kızları 

okutmuyorlar bizim köyde( Güzelyurt). Maddi engel yok.”  

                                                                                                  Nesrin 

“Ailem sorun değil. Ben istemiyorum. Ben 5. sınıfa kadar 

çalışkandım. Sonra tembel oldum.İstememdeki ilk neden bu. İkincisi yolun 

çok uzak olması.Köyden (Güzelyurt)liseye giden kız yok. Erkekler var.Onlar 

da Sirkeli’ye gelip öyle gidiyorlar.Çok zorlanıyorlar. Benim gitmek 

istemememin tek nedeni bu değil.Kuran Kursu’na gideceğim.Ablamlar da 

okumadılar. Onların yaşantısına özeniyorum.”  

                                                
*Bu öğrenci şu an Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okuyor. 



 

                                                                                                  Özlem 

        “Ben istemiyorum, hem derslerim iyi değil hem maddi durumumuz iyi 

değil.Ulaşım da engel, geliş gidiş zor.”  

                                                                                                 Cemile 

          “Babam istiyor annem de ama ben istemiyorum.Yol sorunu 

yüzünden.   Derslerim de etkili”  

                                                                                                  Feride 

         “Benim babam pek istekli değil. Yol yüzünden. Kalacak yer 

sorun.Babamın durumu da çok iyi değil”  

                                                                                                     Yeliz 

 Erkek öğrencilerin ortaöğretime devam etmeyi istememe nedenleri 

kız öğrenciler kadar çeşitli değildi ve tek bir neden yeterliydi: 

 

“Çalışıp aileme destek olmak için. Maddi.” 

                                                                                                              Tunç 

“Meslek lisesi veya İmam Hatip Lisesi olmazsa Kuran Kursuna 

devam edeceğim. Kızılcahamam’daki yatılı Kuran Kursu’na devam etmeyi 

istiyorum.Çünkü yol problemi var. Bir iki sene sonra orayı bitirip Kuran 

Kursuna hoca olmayı istiyorum.” 

                                                                                                        Ali 

Annemle babam isteksizler. O da benden dolayı. Okuyamıyorsun 

zaten diyorlar.Babam köyde işlerden çok sıkışıyor. Hayvancılık 

yapıyoruz.Başkasının hayvanlarına bakıyoruz.Maddi durumumuz iyi sayılır. 

Masraflarımı karşılarlar. Ama ailemin tavrı beni soğutuyor. 

                                                                                                    Sabri 

Buna göre erkek öğrencilerin ortaöğretime devam etmek istememe 

nedenleri; ekonomik engeller, ulaşım sorunu ve ilköğretimdeki başarısızlık 

olarak görünüyordu. 



 

Çizelge 14. Öğrencilerin Ortaöğretime Devam Etmeyi İstememe 

Nedenlerinin Cinsiyete Göre Dağılımı 

Nedenler* N 

K          E 

Ulaşım ve kalacak yer sorunu yüzünden 4          1 

Kendim istemediğim için 3          - 

Ailem istemediği için 2          1 

Başarısız olacağım  için 3          3 

Ekonomik durumumuz kötü olduğu için 2          1 

Ev işlerine yardım etmek için 1           - 

        * Birden fazla yanıt verilmiştir.   

Çizelgede görüldüğü gibi ulaşım sorununu bir engel olarak gören kız 

öğrenci sayısı daha fazla, ekonomik durumun kötü olması kız ve erkek 

öğrenciler için birbirine yakın oranlar içerse de kız öğrenciler için daha 

büyük bir engel, başarısız olmasını okuması için bir engel olarak gören kız 

öğrenci oranı çok yüksek, erkek öğrencilerin ev işi yapmak veya kardeşe 

bakmak gibi bir sorunu yok. Erkek öğrenciler aslında okumayı istiyor kız 

öğrenciler istemiyor gibi görünse de kız öğrencilerin görüşmeler sırasında 

söyledikleri, okumalarının önündeki engellerin bilincinde olduklarını bu 

nedenle de fazla umutlanmamak için  okuma isteklerini gizlediklerini 

gösteriyordu. Zaten ikinci görüşmelerde ortaöğretime devam etmeyi 

düşünmeyen tüm öğrencilerin bu kararlarını değiştirmedikleri ortaya 

çıkacaktı. 

g. Ailelerin Tepkileri:Öğrencilere  “ailen bu kararını nasıl karşılıyor?” 

sorusu soruldu.Bu soruya öğrencilerin verdikleri yanıtlar, ailelerin 

çocuklarının okuması konusunda toplumsal cinsiyet ayrımcılığı yapıp 

yapmadıklarının ipuçlarını veriyordu. Üç kız üç erkek  öğrenci “ailem 

okumamı istemiyor”,dört kız iki erkek öğrenci “henüz ailemle konuşmadım” 

, bir erkek öğrenci “ailem karışmıyor”, 15 kız 19 erkek öğrenci “ailem 

okumamı destekliyor” diyordu. 

Çizelge 15. Öğrenci Ailelerinin Çocuklarının Okuma İsteği 

Karşısındaki Tepkilerinin Cinsiyete Göre Dağılımı 



 

 

 

 

 

 

Kız öğrencilerin ailelerinden daha fazla çekindikleri anlaşılıyordu. 

Ailesinin okumasını istemediği öğrencilerin sayı olarak bir  farkı yoktu.Bir 

erkek öğrenci “ailem bana karışmaz” demişti ama kız öğrenciler içinde 

bunu diyen olmamıştı. 

 Ailelerin çocuklarını okutmak istememe nedenleri çeşitliydi. Okumayı 

vakit kaybı olarak gören ve çocuklarının bir an önce hayata atılmasını 

isteyen aileler erkek çocuklarının aileleriydi: 

“Sebebi babam. Babam okuma diyor. Çalışmamı istiyor. Okuyarak 

vakit kaybedeceğine çalış para kazan diyor. Annem okusun diyor. Diğerleri 

bu okumaz diyor. Babam okumasın diyor.” 

                                                                                                              Sedat 

“Ben okumayı istiyorum da babam istemiyor. Annem de istemiyor. 

“Bizim köyün( Güzelyurt) bebesi okumaz” diyor. Kızlardan bir tane sınıf 

öğretmeni çıkmış bizim köyden. Erkeklerden bir polis bir avukat çıkmış.Başka 

da örnek yok.Çalışmamı istiyorlar. Babam bana berberin yanında iş ayarladı.” 

                                                                                                                 Aziz 

Kız çocuklarının ailelerinin istememe nedenleri erkek çocuklardan 

farklıydı: 

“Ailem okumamı istemiyor. Kız olduğum için okumama gerek 

olmadığını düşünüyorlar.Okuldan sonra Kuran’a yollayacaklar.Güvenç 

köyüne gideceğim. 

                                                                                                         Nesrin 

  “Benim babam pek istekli değil gibi. Yol yüzünden. Kuran Kursu’na 

gideceğim.” 

Ailenin tepkisi N 

K            E 

İstemiyor 3             3 

Destekliyor 15         19 

Bilmiyor 4             2 

Karışmıyor -              1 



 

                                                                                                           Yeliz 

Çocuklarının okumasını kendileri için isteyen aileler de vardı: 

“Annem de babam da istiyor. Babam okusun da yaşlanınca bize bakar 

diyor. Doktor olmamı istiyorlar.” 

                                                                                                          Tolga 

Kız öğrenciler babalarının desteğini çok önemsiyorlardı, bu nedenle 

babalarını ön plana çıkarıyorlardı: 

“Ailem destekliyor. Babam annemden çok istiyor. Annem ilkokul 

mezunu, babam lise mezunu olduğu için eğitime daha fazla önem veriyor.” 

                                                                                                        Büşra 

 

“Okumamı annem de babam da istiyor. Babam liseden terk. O çok 

istiyor.” 

                                                                                                       Berna 

“Babam okumamı daha çok istiyor. Okuyabileceğime inanıyor. 

Başarılıyım çünkü.” 

                                                                                                            Elif 

“Ailem destek oluyor.Babam daha çok destekliyor.” 

                                                                                                            Filiz 

Erkek öğrencilerin bazıları  daha çok annelerinden destek gördüklerini 

söylüyorlardı: 

“Annem okumamı çok istiyor, babamla ayrılar ve zaten   

görüşmüyorum” 

                                                                                                      Ersan 

      “Beni en çok annem destekliyor ama ikisi de okumamı istiyor” 

                                                                                                            Mete 

        “Okumamı özellikle annem çok istiyor. “Oku da adam ol” diyor“ 

                                                                                                        Erdal 



 

  

Aileleriyle kararlarını paylaşmayan öğrenciler de vardı. Ailelerinin 

tepkisinden korkan veya onlara yük olmak istemeyen öğrencilerin kız 

öğrenciler olması dikkat çekiciydi: 

“Onlara söylemedim okumak istemediğimi .Ailem okutur ama ben 

istemiyorum.Babamın durumu iyi değil” 

                                                                                                           Cemile 

                                                                                                                         

“Ben okumayacağımı onlara söyleyemedim, Kuran Kursu’na 

gideceğim, onlar da bunu daha çok isterler. 

                                                                                                  Feride 

“Bir işe girebilirim. Ya da Kuran kursuna gideceğim.Geçen sene 

Kızılcahamam’daki Güzelhisar’a gitmiştik.Köydeki(Güzelyurt) komşumuzun 

eniştesi hoca. Oradan haberim oldu. Bu sene de oraya gitmeyi 

düşünüyorum.” 

                                                                                                   Sedat 

h. İlköğretimi Bitirdikten Sonra Ne  Yapmak İstedikleri : 17 kız, 22 

erkek öğrenci  ilköğretimi bitirdikten sonra ortaöğretime ,beş kız bir erkek 

öğrencinin  Kuran kursuna devam edeceğini söyledi.Bir erkek öğrenci “iş 

bulup çalışacağım” dedi.İki erkek öğrenci “Kuran kursuna gideceğim veya 

çalışacağım” dedi.Bu durumda ortaöğretime devam etmeyi istemeyen veya 

edemeyecek olan öğrencilerin  neredeyse tamamı Kuran kurslarına devam 

etmeyi düşünüyorlardı. Bu durum akla şu soruları getiriyordu: Acaba bu 

öğrenciler Kuran Kursları’na birileri tarafından yönlendiriliyorlar mıydı? 

Kuran Kurslarını ortaöğretime karşı bir seçenek olarak mı görüyorlardı? 

(Öyleyse Kuran Kursları neden ortaöğretimden daha iyi bir seçenekti?) 

Kuran Kurslarında kendilerine nasıl bir gelecek görüyorlardı? 

Bu soruların yanıtları ilk görüşmelerde -büyük ölçüde- alındı , ikinci 

görüşmelerde netleşti. 



 

  Aileler kurslara kurs düzenleyiciler( öğretici, kurs sahibi yakını vb.) 

tarafından yönlendiriliyordu. Köyde bir öğrencinin bile böyle bir kursa 

gitmesi aileler için yeterli oluyordu. Çocuklarını yönlendiriyorlardı, ya da 

çocukları arkadaşlarından etkilenip zaten bu duruma karşı çıkmayacak olan  

ailelerini ikna ediyorlardı: 

 “Okuldan sonra Kuran’a yollayacaklar.Güvenç köyüne gideceğim. 

Bize takvim gibi bir şey yolladılar( broşür demek istiyor.) Orada 

çocuklarınızı bize gönderin yazıyordu.Annem onu görünce oraya 

göndermeye karar verdi.” 

                                                                                                  Nesrin 

“Ben Kuran’a gitmek istiyorum.Kızılcahamam’a gideceğim. Bizim 

köyden(Güzelyurt) birisi ayarlıyor. Yatılı kalacağım.Kuranı ezberleyene 

kadar duracağız.” 

                                                                                                      Aziz 

“Kuran Kursuna gideceğim.Güzelhisar’da yatılı kalacağım.İzinlerde 

geleceğim.Kapanacağım. Kapanmayı istemiyorum aslında. Ailem de 

istemiyor. Ama orda kapanmak zorundayım.” 

                                                                                                    Özlem 

 “ Okumazsam ne yapacağımı bilmiyorum. Kuran’a giderim.” 

                                                                                                  Feride 

 

Öğrenciler  bu kurslardan meslek umuyorlardı: 

 “Kuran Kursu’na gitmeyi düşünüyorum. Bitirince hoca olacağım. “ 

                                                                                               Cemile 

 Öğrenciler Kuran kurslarını ortaöğretimden daha iyi bir seçenek 

olarak görmüyorlardı belki ama okumalarının önündeki engeller( bu 

engellerden bahsedilmişti) onları bu kurslara yönlendiriyordu.  

 Çizelge 16.  Öğrencilerin İlköğretimi Bitirdikten Sonra Yapmayı 

İstediklerinin Cinsiyete Göre Dağılımı 



 

           

 

 

 

                   

j. Kız Çocuklarının Okutulmasıyla İlgili Görüşleri:  22 kız 

öğrencinin tamamı kızların okutulmasını doğru bulduğunu belirtti, kızların 

okutulmamasına karşı olduklarını söylediler.25 erkek öğrenciden ikisi ise 

kızların okutulmasına karşıydı: 

 “Kızların okutulmasına karşıyım biraz. Ayıp olur, kızlar okur mu? 

Elin adamı gelir, bir şey yapar, kızlara sapıklık yapan olur, erkekler falan 

sataşır, kızlar kendini koruyamaz.” 

                                                                                                                Erdal 

” Kızlar okumamalı, evlenecekler nasılsa”  

                                                                                                   Sedat 

Bir erkek öğrenci “bilmiyorum” yanıtını verirken 19 erkek öğrenci 

“kızlar da okumalı” diyordu. Üç erkek öğrenci “isteyen okusun, istemeyen 

okumasın” gibi bir cevap verdi.Sonuçta  22 kız öğrencinin tamamı ve 22 

erkek öğrenci eğitimde toplumsal cinsiyet ayrımcılığına karşı çıkarken,  bir 

öğrenci “karışmadığını” söylüyor, iki erkek öğrenci kızların tehlikelere karşı 

kendilerini koruyamayacaklarını ya da evlenecekleri için okumalarına gerek 

olmadığını söyleyerek ayrımcılığı savunuyordu. 

Bazı erkek öğrenciler kızların erkeklerden daha çok okuması 

gerektiğini düşünüyorlardı. Bunun için farklı gerekçeleri vardı: 

“Kızlar daha çok okumalı. Onların kafası daha iyi çalışıyor. Ben 

başarılı olamıyorum.” 

                                                                                                      Mutlu 

“Kızlar daha çok okumalı. Biz erkeğiz, bir işe girer kendimizi nasıl 

olsa kurtarırız.” 

İstek N 

K            E 

Ortaöğretime gitmek 17          22 

Kuran Kursu’na gitmek 5              2 

Çalışmak -              1 



 

                                                                                                     Koray 

“Kız çocukları daha çok  okumalı.Meslekleri olmalı.Bizim köyde 

(Kösrelikkızığı) araba yok diye geçmişte bir sürü kız okumadı.Şimdi pişman 

oldular.Bir kızım olursa onu okuturum. Üniversiteyi bile*. Ailem kız kardeşimi 

okutacak.”  

                                                                                                       Tolga  

“Bizim ailede okuyan kız yok.Üniversite mezunu yok.Ablam evde. 

Kendi isteğiyle Lise 1’de bıraktı.Babam okumasını istedi. O başarısız olduğu 

için bıraktı. Kimse onu okuması için teşvik etmedi.Okusaydı geleceğini 

kurtarırdı. Çalışırdı.Kızlar daha çok  okumalı. Geleceğini kurtarmalı. “ 

                                                                                                     Serdar 

Özellikle kız öğrenciler kızların okumasını çok önemli buluyorlardı. 

Onların da gerekçeleri farklıydı: 

“Bence kızlar okumalı.Bir meslek sahibi olmalı.Kariyer yapmalılar. 

Evlendikleri zaman kendilerine her istediklerini alabilmeliler. “ 

                                                                                                     Güler 

 “Kızlar bence okumalı. İleride eşim çalışmazsa ben ailemi 

geçindiririm.” 

                                                                                                        Ayşe 

“Bence kızlar da okumalı. Mesela eşinden ayrılırsa ne olur?” 

                                                                                                        Filiz  

“Kızlar okumalı. Evlendiklerinde kendilerine istediklerini alabilme 

imkanları olmalı.” 

                                                                                                       Ayfer 

Bir  erkek öğrenci konuyla ilgili olarak  beklenenin ötesinde şeyler 

söylüyordu: 

 “Kızların okutulması konusu ailelere göre değişiyor.Kimileri destek 

oluyor. Kimileri de kızlar istese de izin vermiyor.Ama oğlunu okutmak 
                                                
* Tolga üniversiteyi okumayı kızlar için ulaşılması çok zor bir şey olarak görüyor.Aslında onun 
köyünde bu durum erkekler için de geçerli, kendisi daha önce bunu belirtmişti. 



 

istiyor.Kızları Kuran kursuna gönderiyorlar.Oysaki bir ülkenin geleceği 

kadınlara bağlıdır. Çocukların eğitimi için. Bu nedenle kadınlar okumalı. “ 

                                                                                             Mehmet Ali 

Okumayı istemediğini söyleyen kız öğrencilerin kızların okumasını 

şiddetle savunmaları büyük bir çelişkiydi: 

“Kızların kendine bakabilmesi için okuması lazım.” 

                                                                                                     Özlem 

“Bence kızların okuması daha önemli ama erkekler daha şanslı. Kızlar 

iş bulamaz, erkek her işte çalışır. Kızlar okumazsa evlenip erkeğe muhtaç 

olur.”  

                                                                                                    Cemile 

Erkek öğrencilerin içinde soruya net bir yanıt vermeyenler de vardı: 

“İsteyen okusun, istemeyen okumasın, kız erkek fark etmez” 

                                                                                                Mustafa                                                                                              

“ Ben karışmam” 

                                                                                                   Koray                                                                                            

“Bilmem, okusalar daha iyi olur ama istemezlerse zorla okutulamaz” 

                                                                                                           Can 

       “ Okusun ya da okumasın ama çalışsa iyi olur” 

                                                                                                         Mert 

 

 

 

 

 

 



 

Çizelge 17.Öğrencilerin Kız ve Erkek  Çocuklarının 

Okutulmasıyla İlgili Görüşlerinin Cinsiyete Göre Dağılımı  

 

 

Kızların 

Okutulması 

Erkeklerin 

Okutulması 

Görüşler 
N 

K         E 

N 

K         E 

Olumlu 22      19 22      25 

Olumsuz -          2 - 

Diğer( Fikri yok, 

isteklerine bağlı) 
-          4 - 

 

Kız öğrencilerin okumasını şiddetle savunan öğrenciler erkek 

öğrencilerin okumasının olağan bir durum olduğunun farkındaydılar. Hatta 

bazıları “zaten okuyorlar”, “erkekler daha şanslı”  diyorlardı. 

i. Ortaöğretim Kurumlar Sınavına Hazırlıkları: Görüşmeler sırasında 

öğrencilere “ Ortaöğretim Kurumlar Sınavı’na Hazırlanıyor musun? “ sorusu 

soruldu.Böylece öğrencilerin ortaöğretime devam etmeyi gerçekten isteyip 

istemedikleri ortaya çıkacaktı çünkü ortaöğretime geçiş için bu sınava 

girmeleri gerekiyordu. 15 kız ve 20 erkek öğrenci sınava gireceğini 

belirtti.Oysaki ortaöğretime devam etmeyeceğini söyleyen öğrenci toplamı 

sekizdi ve arada  dört kişilik bir fark vardı.Bu öğrencilerin de ortaöğretime 

devam etmeme ihtimali vardı. 12 kız ve 15 erkek  öğrenci “hazırlanıyorum”, 

üç kız ve beş erkek öğrenci “sınava hazırlanmıyorum ama gireceğim” 

yanıtını verdi. 

 

 

 

 

 

 



 

         Çizelge 18. Öğrencilerin OKS Hazırlıklarının Cinsiyete Göre 

Dağılımı 

Sınava Kişi 

K            E 

Hazırlanıyor 12         15 

Hazırlanmıyor 7             5 

Hazırlanmıyor ama sınava girecek 3             5 

  

Sınava hazırlanan öğrencilere “sınava nasıl hazırlanıyorsun?” 

sorusu soruldu.Üç kız 10 erkek öğrenci “dershaneye gidiyorum” , dokuz kız 

ve beş erkek öğrenci “evde çalışıyorum, test çözerek hazırlanıyorum” 

yanıtını verdiler.Sınava hazırlanan kız öğrencilerden  daha fazla sayıda 

erkek öğrenci dershaneye gidiyordu ve aradaki fark oldukça dikkat 

çekiciydi.Öğrenciler arasında ekonomik düzey açısından önemli farklılıklar 

yoktu. Demek ki aileler erkek çocuklarının eğitimini daha çok 

önemsiyorlardı. Bu bulgu toplumsal cinsiyet ayrımcılığı yapıldığının önemli 

bir göstergesiydi. 

Çizelge 19. Öğrencilerin OKS’ye Nasıl Hazırlandıklarının 

Cinsiyete Göre Dağılımı 

Ortaöğretim Kurumlar Sınavı’na Nasıl 

Hazırlanıyorsun? 

N 

K            E 

Dershaneye gidiyorum 3            10 

Evde test çözüyorum 9              5 

 

j. Ortaöğretim Kurum İstekleri: Ortaöğretime devam etmek isteyen 

19 kız öğrencinin üçü “Anadolu lisesi”, altısı “düz lise” onu “meslek lisesi” 

istediğini belirtti. 

Ortaöğretime devam etmek isteyen 22 erkek öğrencinin 6 

sı“Anadolu lisesi” yedisi “düz lise”  dokuzu “meslek lisesi” istiyordu. 



 

                 Çizelge 20.Öğrencilerin Ortaöğretim Kurum İsteklerinin 

Cinsiyete Göre Dağılımı 

 

Ortaöğretim kurum tercihin ne olacak? 

 

Kişi 

K       E 

 

% 

K         E 

Akademik Eğitim 9      13 47       59 

Mesleki ve Teknik Eğitim 10      9 53       41 

 

    

Öğrencilerin akademik veya mesleki eğitim isteme nedenleri 

farklıydı. Bazı öğrenciler akademik eğitimi mesleki eğitimden üstün 

buluyorlardı. Akademik eğitimin başarılı öğrenciler için olduğunu ve 

başaramayacaklarını düşünüyorlardı: 

“ Meslek lisesi okumak istiyorum. Düz lise zor olduğu için.” 

                                                                                                  Koray 

         “Belki Çubuktaki Sağlık Meslek Lisesine gidebilirim.Yatılı olduğu için. 

OKS için test çözüyorum.OKS’de Sağlık Meslek Lisesi tercih edeceğim.Düz 

liseye gitmem zor.Bu kendi tercihim. Başarım çok yüksek olmadığı için ve 

çabuk meslek sahibi olmak için.” 

                                                                                                        Neriman 

       Mesleki eğitimi kolay yoldan meslek sahibi olmak için düşünen 

öğrenciler de vardı: 

        “Meslek Lisesine gitmek istiyorum.İyi bir okul kazanamazsam en 

azından bir mesleğim olur.İş kurarım. Kendimi mobilyacılıkta yetenekli 

buluyorum.” 

                                                                                                  Tolga1 

 

Mesleğini seçtiği için okul belirleyen öğrenciler de vardı:                                                                                                                         

                                                
1 Tolga düz lisede okuyor. 



 

         “İleride avukat olmak istiyorum. Üniversiteyi de okuyacağım.OKS’de 

tecihim düz lise olacak. Meslek lisesi düşünmüyorum.” 

                                                                                                           Ayşe2 

        “Anadolu Lisesi ilk tercihim. Olmazsa düz lise okuyup Din Kültürü 

öğretmeni olmak istiyorum,veya sınıf öğretmeni.” 

                                                                                                            Elif 

        “Düz veya askeri lise istiyorum.Asker olmak istiyorum.” 

                                                                                                        Ersan3 

 

 

         “Fen Lisesi veya Anadolu Lisesi kazanmak istiyorum 

Kazanamazsam düz liseye giderim. Öğretmen olacağım.” 

                                                                                                    Ayfer 

   Kalacak yer sorunu yüzünden zorunlu tercih yapan öğrenciler şunları 

söylüyorlardı: 

        “Benim yanında kalabileceğim akrabam yok. Yatılı okuyacağım.Sınavı 

kazanmam çok önemli.Çubuk Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi bölümünü 

tercih edeceğim.Yatılı mı bilmiyorum.Yatılı değilse başka bir okul 

olacak.Ankara dışı da olabilir.” 

                                                                                                   Büşra 

         “Ben yatılı okumak istiyorum.Çubuk Meslek Lisesi Bilgisayar 

Bölümünü istiyorum. Ya da Çocuk Gelişimi.Yatılı olsun da..” 

                                                                                                              Berna 

     Babasının isteğiyle kendi tercihi arasında kalmış bir öğrenci ise  

şöyle diyordu: 

                                                
2 Ayşe meslek lisesinde okuyor. 
3 Ersan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okuyor. 



 

“Ben mesleğimi daha tercih etmedim.Babam meslek lisesine 

gitmemi ve MAN’da çalışmamı istiyor.Ben Anadolu Lisesi okumak 

istiyorum.” 

                                                                                                  Serdar 

Türkiye’de akademik eğitime yönelimin daha fazla olduğu 

istatistiklerle belirtilmişti. Mesleki ve teknik eğitimi özendirmek için bakanlık 

tarafından çeşitli projelerin geliştirildiği de ( örneğin MEGEP) ardalan 

bulgularındandı. Araştırma kapsamındaki öğrenciler ise Türkiye 

gerçeklerinden  farklı bir durum sergiliyorlardı. Onlar en az akademik eğitim 

kadar mesleki eğitime de istekliydiler. Bunda ilköğretimdeki yönlendirme 

yönergeleri ya da bakanlık tarafından uygulanan projeler etkili değildi. Kısa 

yoldan bir meslek sahibi olma isteği, üniversiteyi kazanamayacağı 

düşüncesi, mesleki eğitimin zor olmadığı inancı, ulaşım imkanları, bu 

okulların yurt olanaklarının bulunması gibi nedenler etkili olmuştu. Verilen 

eğitimin kalitesinin ve okulların başarı düzeyinin yeterince önemsenmediği 

de görülüyordu.demek ki mesleki ve teknik eğitime ilişkin yapılan 

araştırmalar ve bu araştırma sonuçlarında ortaya çıkan geneli etkileyen 

sonuçlar kent okullarının öğrencileriyle ilgiliydi. 

2. ÖĞRENCİLERLE YAPILAN İKİNCİ GÖRÜŞMELERE AİT 

BULGU VE YORUMLAR 

a. Öğrencilerin  Ortaöğretime Devam Edip Etmedikleri: 

Görüşmeler sırasında öğrencilere “ortaöğretime devam ediyor 

musun?” sorusu soruldu.Öğrencilerin bu soruya verdikleri cevaplar 

incelendiğinde 22 kız öğrencinin dokuzunun ve 25 erkek öğrencinin 

sekizinin ortaöğretime devam etmediği görülüyordu.Bir erkek öğrenci 

köyden taşındığı için kendisine ulaşılamadı.Bu öğrencinin de okula devam 

ettiği öğrenildi. Bir kız ve bir erkek öğrenci “seneye devam edeceğim” 

cevabını verirken bir kız öğrenci okulu bıraktığını söylüyordu. 

 

 

 



 

 

      Çizelge 21.Öğrencilerin Ortaöğretime Devam Edip 

Etmediklerinin Cinsiyete Göre Dağılımı 

           

 Öğrencilerin Ortaöğretime Devam Etmeme Nedenleri: 

Görüşmeler sırasında ortaöğretime devam etmeyen öğrencilere 

“ortaöğretime neden devam edemedin?”, açık liseye devam eden bir kız 

öğrenciye  “neden açık liseyi tercih ettin?” soruları yöneltildi. Ortaöğretim 

kurumuna kayıt yaptırıp sonradan bırakan bir kız öğrenciye “okulu neden 

bıraktığı” soruldu.Bu sorulara verilen yanıtlar incelendiğinde öğrencilerin 

birden fazla nedenden dolayı okula devam edemedikleri görülüyordu Bu 

nedenlerden bazıları ulaşım ve kalacak yer sorunu, başarısızlık, ekonomik 

durum, ailenin göndermemesiydi.  

Çizelge 22. Öğrencilerin Ortaöğretime Devam Etmeme 

Nedenleri  

Neden N 

K          E 

Ulaşım ve kalacak yer sorunu yüzünden 7           7 

Kendim istemediğim için 3           1 

Ailem istemediği için 3           1 

Başarısız olacağım  için 5           6 

Ekonomik durumumuz kötü olduğu için 4           2 

Çalışmak İçin  -            2  

 

Aynı soruya erkek çocukların verdikleri cevaplar incelendiğinde 

“ulaşım”, “kalacak yer sorunu” , “başarısızlık” “ekonomik nedenler” yine 

karşımıza çıkıyordu. Bazı köylerde bir yada iki kişi hariç çocuklar 

ilköğretimden (o da zorunlu olduğu için ve taşımalı eğitim sayesinde) sonra 

okumuyorlardı.  

 Kişi 

K             E 

Devam ediyor 13          17 

Devam etmiyor 9              8 



 

Güzelyurt Köyü’nde görüşme kapsamındaki öğrenciler bunun 

nedenlerini şöyle açıkladılar: 

 “Yol nedeniyle… Kalacak yer yok. Derslerim de biraz zayıftı”   

                                                                                                   Sedat                                                                                  

 “ Okul yakın değildi. Derslerim de zayıftı, gitmedim”  

                                                                                                           Ali 

  “LGS’ye girmedik, ulaşım  etkili oldu”  

                                                                                                      Mert 

 “İşe gidecektim, beni işe alacak kişi de işi batırmış.Ben de Sirkeli’de 

uyducuda işe girdim. Çalışmak zorundaydım .Yakın olsa belki okurdum.” 

                                                                                                      Aziz 

 “Ailem istemedi. Kalacak yer yok, servis de yok. Derslerim pek iyi 

değildi. Başarılı olsaydım isterdim okumayı.” 

                                                                                                     Nesrin 

“Derslerim yüzünden.İkincisi yolun çok uzak olması.Köyden liseye 

giden kız yok. “ 

                                                                                                   Özlem 

Güzelyurt Köyü’nde yaşayan bir öğrenci hariç çocukların tamamının 

ortaöğretime devam edemiyor olması dikkat çekiciydi.Bu köyde yaşayan ve 

ortaöğretime devam eden tek öğrenci de ( Gürkan) İmam Hatip Lisesi’nde 

yatılı okuyordu. Bir erkek öğrenci( Mehmet Ali) Anadolu Lisesi’ni kazanmış 

ve babası memur (imam) olduğu için tayin nedeniyle taşınmışlardı. 

Güzelyurt Köyü’nde yaşayan öğrencilerin okumuyor olması bu köyü 

araştırma açısından daha ilginç kılıyordu. Köye , Sirkeli’den servis aracıyla  

yaklaşık 20 dakikada ulaşmıştık ve araç hep yokuş tırmanmıştı. Köylüler 

kışın bazı günler  yolun kapandığını ve öğrencilerin okula ulaşamadığını 

söylüyorlardı.Taşımalı olarak Sirkeli İlköğretim Okulu’na devam eden 

öğrenciler ilköğretimi bitirdikten sonra ulaşım sorununu daha ciddi 

boyutlarda yaşıyorlardı. Köyde iki apartman vardı, biri Özlem’in ailesine 

aitti. Diğer evler bir iki katlı ve kerpiçti.Evlerin içinde pek mobilya yoktu, yani 



 

her haliyle köy eviydi. Köyde tarım ve hayvancılık yapılıyordu, Ankara’da 

çalışan kimse yoktu. Ailelerin ekonomik durumları çok iyi görünmüyordu 

zaten arsalar da Sirkeli’deki kadar değerli değildi. Bu köy Çubuk’tan 

alınarak Keçiören’e bağlanmıştı(yani gerçekten de merkez köy) ama 

köylüler Keçiören Belediye’sinden hiç kimseyi görmemişlerdi daha. Ulaşım, 

otomobili olanlar için sorun değilmiş ama diğerleri Ankara’ya ulaşmak için 

önce traktörlerle Sirkeli’ye gidiyorlarmış. Köyde yaşlılardan çok gençler 

göze çarpıyordu, hiç biri de liseli olamamış gençler... Bu köyün Ankara’nın 

merkez ilçesine ait olduğuna inanmak güçtü. 

Bu durumda olan bir diğer köy Kösrelikkızığı’ydı. Kız öğrencilerin 

üçü okuyordu (Ebru,Şenay,Zeynep)  onlar da yatılı kalıyorlardı.Erkek 

öğrencilerden bir kişi okumuyordu.Diğerleri de ya yatılı okuyorlar ya da 

kendi araçlarıyla okula bırakılıyorlardı. Köyün girişinde çiftlikler,köylülerin  

Ankara’lı olarak adlandırdıkları yabancıların villaları  ve bir iki apartman 

vardı.  Bu apartmanlardan biri Berna’nın ailesine aitti. Berna Açık Lise’ye 

devam ediyordu.Ailesi onu liseye gönderebilecek maddi olanaklara sahip 

görünüyordu ama o liseye gidememişti: 

 “Açık Liseye başladım. Kitaplarım geldi. Kendi çapımda çalışıyorum. 

Sabah yedide kalkıyorum. Kanal 4 te programlar var. Onları izliyorum. 

Derslerime çalışıyorum. İlk önce OKS puanım çok azdı. 180 falan. 

Bilmiyorum böylesi daha uygundu. Bir de yol açısından. Eğer gidiş gelişim 

daha uygun olsaydı eminim okurdum. Yol sorun oldu. Bizim köyde çok azdır 

okuyan. Kızlar okuyamıyor. Hem yol açısından hem de kızlara nedense 

aileler güvenmiyor. Erkeklere güven hissetmeseler de “o erkektir, başarır” 

diyorlar.” 

                                                                                                   Berna 

 

      Köyün içinde yeni yapılar dikkati çekiyordu. Çoğu ev bildiğimiz köy 

evinden farklı döşenmişti.Demek ki yoksul değillerdi. Fakat her ev ve her 

öğrenci  için bu durum geçerli değildi. Ayrıca civar çiftliklerde çalışan ailelerin 

çocukları da vardı: 



 

”Ben okuyamıyordum, derslerim kötüydü. Annemle babam “Zaten 

okuyamıyorsun, köyde iş çok, gitme” dediler.Maddi durumumuz iyi 

olmadığından dolayı gidemedim. Yol sorununu halletseydim belki giderdim. 

Servis olsaydı onlar gönderirlerdi.” 

                                                                                                    Sabri 

 

                                                                                                                         

Acaba köydeki tüm öğrenciler ulaşım engeli veya ekonomik 

nedenlerle mi okula devam edememişlerdi? Kösrelikkızığı Köyü için 

ortaöğretime devam edemeyen iki kız öğrenci daha vardı: 

 “Aslında ben okumayı çok istiyordum ama şartlar yüzünden. Başta 

ulaşım engeli, servis olmaması. Derslerim iyiydi. Durumumuz iyi. Bir tane 

küçük kardeşim var ama bu neden değil. Babam biraz karşı gibi servis olsa 

belki öyle bir tepkisi olmaz, bilmiyorum yine de karşı biraz.” 

                                                                                                              Güler 

    “Ortaöğretime devam ediyordum. Okuduğum okul meslek 

lisesiydi. Yurtta kalıyordum. İmam hatip’e bağlıydı. Çok sıkıydı. Okul dersleri 

ile yurt derslerimi bir arada yürütemedim. Ulaşım bırakmamda çok etkili oldu. 

Çünkü köyümüze ait bir taşıt olsaydı sonuna kadar devam ederdim. Okumayı 

daha halen çok seviyorum. Taşıt konusu köydeki tüm kızlarda etkili oldu. 

Başarılıydım, bunun bir etkisi olmadı. Ekonomik durumumuz iyi değil ama 

okumaya çalışıyordum. O da biraz etkili oldu. Tarlada sık çalışmıyorum, 

bununla ilgili değil. Kaldığım yurt dine yönelikti, bu durum tabi ortaöğretime 

devam etmemi engelledi. Derslerimle ikisini bir arada yürütemedim” 

                                                                                                                Büşra 

  Güler’in babası zaten okumasına karşıydı ve ulaşım okula 

gönderilmemenin bahanesi olarak görünüyordu. Büşra ise ulaşım sorunuyla 

gerçekten mücadele etmiş, kalacak yer konusunda yenilmişti. Büşra’nın 

durumu akla şu soruyu getiriyordu: Kalacak yeri olmayan kız öğrencilere 

kucak açan(!) dini yurtlar ortaöğretim için ne kadar yeterlidir? 



 

Bu köyde yaşayan ve daha önceki yıllarda ilköğretimden mezun olan 

Selma’nın (Serdar’ın ablası)söyledikleri köydeki kız çocuklarının durumunu 

özetler nitelikteydi: 

”Bir sene gittim, ertesi sene yol sorun olduğu için gidemedim.Ben de 

dayımla gidiyordum. Sabah gidip akşam geliyordum Serdar 

gibi.Olmuyordu. Ders çalışmaya vaktim kalmıyordu. O yüzden devam 

edemedim. Benim babam istedi ama arkadaşlarımı babaları 

göndermediler. Hem yol yüzünden nasıl gidip geleceğini, kimin yanında 

kalacağını sorun ettiler. Kız olduğu için nerede, “kimin yanında kalır?” diye 

düşünüyorlar. Erkek çocuklarına daha çok güveniyorlar. Servis olmasa bile 

yolda yalnız yürüyebilir. Ama kız olmuyor.  Ben bıraktım. İki kız yatılı 

okuyor, diğerleri de okumuyorlar zaten. Yatılı gidenler de vardı, ayrı 

duramadılar geldiler.Bu kızların sonu aynı. Ya yatılıya gidecek ya da 

okumayacak.Aileleri geri düşüncede olanlar var.Okuldan çıkanı evlendirip 

yolluyorlar.Yaşları benden de küçük.Ya akrabaları oluyor ya 

tanıdıkları.”Durup da ne olacak?Sonu aynı” diyorlar genelde.”  

                                                                                                            Selma 

 Ulaşım bu köy için de çocukların ortaöğretime devam etmesini 

engelleyen bir etkendi. Taşımalı eğitim yoluyla ilköğretimi tamamlayan 

öğrenciler için seçenekler sınırlıydı. Ya bir akrabalarının yanında 

kalacaklar, ya yatılı okuyacaklar, ya da kendi araçlarıyla ulaşım sorununu 

halledeceklerdi. Bunu başaramayanlar zaten ya okuyamıyor ya da okulu 

bırakıyorlardı. Kız öğrenciler ailelerinin kendilerine erkek çocukları kadar 

güvenmediklerini düşünüyorlardı. Bu durum için ailelerini suçlayıcı bir tavır 

içinde değillerdi, şartlar yüzünden ailelerin öyle davrandığına inanılıyordu. 

Bu şartlardan en önemlisi de ulaşım engeliydi. Eğer ulaşım sorunu 

halledilirse aileleri onları okutabilecekti. Fazlasıyla kadercilerdi, kendileri 

için çizilmiş bir yol vardı ve okumak bu yolun orta çizgisiydi. Okumayanlar 

evlenecekleri günü bekliyorlardı. Okuyanlar onlara göre kurtulanlardı.  

Araştırma kapsamında Güzelyurt ve Kösrelikkızığı köyleriyle aynı 

kaderi(!) paylaşan, aynı itilmişliği yaşayan bir başka köy vardı: Gümüşyayla 

Köyü. Köye yine aynı servis aracıyla bir başka gün (cumartesi) Sirkeli’den 



 

yola çıktık. Yolculuk yarım saat sürdü. Kızılcaköy ve İkipınar köylerini 

geçince yokuş dikleşiyordu. İşte burası tam bir dağ köyüydü. Köyün içindeki 

inekler ve  tavuklar, etraftaki ekili alanlar köylülerin geçim kaynağının 

tarımsal işgücüne dayandığının ipuçlarıydı. Köyde hiç genç görmedik, yaşlı 

bir köydü burası. Evlerin tamamı kerpiçti, hiç apartman yoktu. Yalnız köyün 

girişinde yeni yapılar dikkati çekiyordu. İlköğretim öğrencileri taşımalı eğitim 

yoluyla geçen yıla kadar Dumlupınar İlköğretim Okulu’na gidiyorlarmış, bu 

yıl Yiğitli Köyü’ndeki ilköğretim okula gitmeye başlamışlar. Çünkü kışın 

Dumlupınar yolu kapanıyormuş ve bu durum günlerce sürdüğü için Çubuk  

ilçe milli eğitim müdürlüğü böyle bir karar almış.Ortaöğretime devam etmek 

ise kişisel olanaklar ölçüsünde gerçekleşiyor gibi görünüyordu.Bu köyde 

okula devam edemeyen bir kız öğrenci vardı, bir kız öğrenci yurtta 

kalıyordu. Erkek öğrenciler devam ediyorlardı. Biri yurtta ,biri akrabasında 

kalıyordu. Ortaöğretime devam edemeyen kız öğrenci yatılı olarak Kuran 

kursuna devam ettiği için o gün kendisine ulaşamadık. Kaldığı yeri 

söylemek istemedi ve hafta sonları bile köye gelmiyordu.Okula(Dumlupınar 

veya Sirkeli İlköğretim Okulu) da gelemeyeceğini söylediği için telefonla 

görüşmeye razı oldum: 

 “ Ortaöğretime devam etmeyi istemedim, zaten derslerim kötüydü. 

Ailem oku dedi, ağabeyimle ablam okumadığı için beni okutmak istiyorlardı. 

Annem kendi hiç okula gitmemiş, bizim okumamızı isterdi ama yol uzak, 

servis yok. Benim derslerim iyi olmadığından bir de yol yüzünden gitmedim” 

                                                                                                  Feride 

     Aynı gün Gümüşyayla Köyü’nden sonraki durağımız İkipınar’dı.İkipınar 

Köyü geniş bir arazi üzerine kurulmuştu, yolun iki yanına dizilmiş evlerden 

oluşuyordu. Bu haliyle biraz Kösrelikkızığı Köyü’ne benziyordu. Köyün 

Gümüşyayla’ya giden bölümünde yeni yapılar görülüyordu. Evlerin çoğu bir 

veya iki katlıydı. Apartmanlar da vardı.  İkipınar Köyü’nde ortaöğretime 

devam etmeyen üç kız öğrenci vardı, iki erkek öğrenci ise devam ediyorlardı. 

Bu durum toplumsal cinsiyet ayrımcılığına dair bir ipucu olabilirdi. Kız 

öğrencilerin ikisi yatılı Kuran kurslarına devam ettikleri için genellikle evde 

bulunmuyorlardı. Bazı hafta sonları gelebiliyorlardı, şanslı olmalıydık ki o gün 

evdelerdi. Önce Cemile’nin evine girdik. Tek katlı eski bir köy eviydi. Cemile 



 

ilk görüşmelerde de okula devam etmeyeceğini söyleyen öğrencilerden 

biriydi. Oysaki ilköğretimde başarısız bir öğrenci değildi(her ne kadar kendisi 

aksini söylese de) ve köyünden ortaöğretime devam eden öğrenciler olması 

ulaşım sorununun bir şekilde aşılabildiğini gösteriyordu. Onun söyleyecekleri 

araştırmamız açısından önemliydi: 

“Kendim istemedim. Okuma imkanım yoktu. Derslerim de iyi değildi. 

Ulaşım yüzünden zaten devam edemezdim.Ailem ayrım yapmıyor.Babam 

okumamı çok istedi ama ben ona yük olamazdım.” 

Cemile’nin ablası Ceren’in  söyledikleri de araştırmamız açısından 

önemli bulgular içeriyordu: 

 “2003-2004 mezunuyum. 8. sınıftan sonra diyanete bağlı özel bir 

Kuran kursunda okudum.Şu an evdeyim.Benden önceki ablalarım ilkokulu 

bitirince ya evlendiriliyorlardı, ya da evde oturuyorlardı.Biz şu anda Kuran 

kursuna gittiğimiz için çok çok şanslıyız.Kuran kursunda yeni çevre ve 

arkadaşlar edinme şansına sahip olduk.Ben okumayı isterdim aslında ama 

mümkün olmadı.Ama inşallah bizden sonrakilerin kaderi değişsin isterim. 

Kuran kursu devri devam edebilir ama kızlar liseyi de okusun isterim.Çünkü 

gerçekten gerekli olduğunu düşünüyorum.Kendilerini ezdirmemek 

için.Okuyamayanlar ezik oluyor.Umarım bu köylerin durumu daha iyi 

olur.Taşıt sorunu olmaz.Şimdi liseye giden arkadaşlarımız ya yatılı 

gidiyorlar ya da gidemiyorlar.Kardeşlerimizi liseye gönderemediğimiz için 

Kuran kursuna göndermeyi tercih ettik.”  

Ortaöğretime devam edemeyen bir diğer öğrenci de Yeliz’di.O da 

önce kendisinin istemediğini söyledi, ekonomik nedenlerden ve ulaşım 

sorunundan bahsetti. Sonra babasının da aslında isteksiz olduğunu anlattı: 

“Babam yol sorunu nedeniyle zaten isteksizdi.Bir de düzenli işi yok. 

Boyacılık yapıyor .Kışın iş yok.  Bana “okuyamazsın “dedi. Annem okutmak 

için çok uğraştı. Bu yüzden kavga bile ettiler. Ben de istemediğimi söyledim 

çünkü babam zaten okutmayacaktı. Ablam da evde.” 

Gülçin’de ortaöğretime devam etmiyordu. Kuran kursuna da 

gitmiyordu. Onun okula neden devam edemediğini sorduğumuzda 



 

söyledikleri benzer şeylerdi. Ekonomik nedenler ve ulaşım sorunundan 

bahsediyordu.Babasının işsiz olması ekonomik sıkıntıların nedeniydi: 

“Ailem maddi durumumuz iyi olmadığı için okutmadı.Yol sorunu da 

etkili oldu. Babam “gücüm yok” dedi.” 

İkipınar Köyü için kız öğrencilerin ortaöğretime devam 

edememesinde maddi sorunlar ön plana çıkıyordu, ulaşım sorunu da zaten 

ekonomik yeterliliği olmayan aileler için kızlarını okutmayı aşılması daha 

güç bir sorun haline getiriyordu. Fakat dikkat çeken iki şey vardı: Birincisi 

“Erkek öğrenciler traktörlerle aşağı yola(belediye araçlarının geçtiği anayol) 

inip servise biniyorlar” demişti Gülçin.Bunu erkek öğrenciler de 

doğrulamıştı. Acaba aynı şeyi kızlar neden yapamıyordu? Kızların traktör 

tepesinde erkeklerle birlikte servise taşınması, okumak için bile olsa hoş 

karşılanmazdı çünkü. İkincisi bu kız öğrencilerin ikisinin de erkek kardeşleri 

vardı ve aileleri onları okutmakta istekli görünüyorlardı, ablalar ise 

okutulmamıştı. Tüm bunlar gösteriyordu ki ekonomik nedenler ve ulaşım 

sorunu “erkek” olunsaydı aşılabilirdi. 

Kızılcaköy’de yaşayan Mehmet  ortaöğretime gidememe durumunun 

geçici olduğunu  belirterek “Şimdi Kuran Kursu’na gidiyorum, seneye İmam 

Hatip Lisesi’ne gideceğim” dedi. Aynı köyde yaşayan Mert ortaöğretime 

gidememesinde “ekonomik durumlarının kötü olmasının” etkili olduğunu 

söyledi. Zaten ulaşım sorunu bu köy için bir sorun olmaktan çıkıyordu 

çünkü köy Sirkeli’yi Ankara’ya bağlayan anayol üzerindeydi, belediye 

araçlarından yararlanabiliyordu.Bu köyde ortaöğretime devam etmeyen bir 

de kız öğrenci vardı: 

“Sınavı kazanamadım. Okumak istemedim.Bu sene dershaneye 

gideceğim, seneye devam edeceğim.” 

                                                                                                     Pelin 

     Aynı köyde yaşayan Tunç ekonomik nedenlerden dolayı 

ortaöğretime devam etmediğini söyledi. Kendisi Ankara’da çalışıyordu ve 

maddi durumu iyi olmayan ailesine bakıyordu. Kızılcaköy’de ulaşım sorunu 

olmamasına rağmen üç kız ve bir erkek öğrencinin ortaöğretime devam 

etmemesi dikkat çekiyordu. 



 

Abadan Köyü’nde yaşayan ve akrabalarının yanında kalarak 

ortaöğretime devam eden Ayşe arkadaşlarının ortaöğretime devam 

edememesine çok üzülmüştü. Ayşe’nin  bu durumla ilgili olarak söyledikleri 

araştırmamız sonucunda ortaya çıkan bulguları destekliyordu: 

“Onların da okumaya istekli olduklarını biliyorum. Ulaşım bakımından 

karamsar düşünceleri vardı. Servis tutulabilirdi. Okula yazılıp bırakanlar oldu. 

Kızlar da çok okuma isteği vardı. Ailelerin göndermediğini düşünüyorum. 

Güler’i kız olduğu için ailesi göndermedi. Oğlanların bir işi oluyor ama kızların 

desteği yok. En başta ulaşım sorunu var ve aileler de isteksiz.Büşra okulu 

bıraktı. H.A Kız Meslek Lisesi’nden ayrıldı. Özel yatılıda kalıyormuş, baskı 

yüzünden ders çalışamıyormuş, sabah erkenden kaldırıp namaz 

kıldırıyorlarmış. Babası okutmayı istiyordu. Kalacak yeri yoktu.”                                                                        

c. Öğrencilerin Ortaöğretime Devam Etme Nedenleri: 

Ortaöğretime devam eden öğrenciler genelde bir meslek sahibi 

olmak veya çalışmak istiyorlardı. Bu nedenle en az lise mezunu olmanın 

şart olduğunu düşünüyorlardı. “Ortaöğretime neden devam ediyorsun?” 

sorusuna  kız öğrenciler tarafından  verilen yanıtlar incelendiğinde “bir 

meslek sahibi olmak için” yanıtının çoğunlukta olduğu görüldü. 12 kız 

öğrenci bu yanıtı verdi. İki kız öğrenci “ileride kendi ayaklarımın üzerinde 

durabilmek için” derken bir kız öğrenci aynı zamanda “ailem için” yanıtını 

da veriyordu.  

Okuması için ailesi tarafından desteklenen kız öğrenciler üniversiteyi 

hayal edebiliyorlardı: 

 “Annem de babam da okumamı çok istiyorlar.Ben de okumaya 

kararlıyım Kazanabilirsem üniversiteye de gideceğim.” 

                                                                                                     Ebru  

“Üniversiteyi de  okuyup iyi bir meslek sahibi olmak istiyorum.” 

                                                                                                                 Filiz 

“Bütün ailem beni destekliyor. Çünkü okuyacağımı biliyorlar. En çok 

dedemler istiyor. Küçükken de benim hakkımda olumlu düşünceleri vardı. 

Onları yanıltmayacağıma inanıyorum.Üniversiteyi de okuyacağım” 



 

                                                                                                               Ayşe 

   Bazı kız öğrenciler kızların okumasının bir şans olduğunu 

düşünüyorlar ve okuyabildikleri için kendilerini şanslı görüyorlardı: 

 “Okuyamam diye değil ama çok az ümitsizliğim vardı. Acaba ulaşım 

nasıl olacak diye… Ağabeyim ve babam Ankara’da çalışıyor. O yüzden 

giderim diye düşündüm.Geçen yıldan bu düşüncemiz vardı.Okumak köyde 

yaşayan kızlar için bir şans.Çaba aynı zamanda. Ben toplumda kendi 

ayaklarımın üzerinde durup kimseye muhtaç olmayayım diye çabalıyorum.”  

                                                                                                     Ayşe 

“Eve kapanan kızlar var, bir de okuldan kaçıp gelenler. Onlar 

şanslarını değerlendiremiyorlar.Okumak kızlar için bir şans burada. Hem de 

çok büyük bir şans.” 

                                                                                                    Berna 

 Onların söyledikleri çok istediği halde okuyamayan Güler’i 

hatırlatıyordu: 

 “Kızlar okumalı. Okumak köylerde yaşayan kızlar için şans.Ben çok 

istedim babam göndermedi.” 

         Kız öğrencilerin çoğunluğu okumadıkları taktirde toplumda ve aile 

içinde daha fazla ezileceklerini düşünüyorlardı. Onlar evlendiğinde eşi 

tarafından şiddet görmemek ,ezilmemek, ekonomik bağımsızlıklarını 

kazanmak için çalışması bunun için de okuması gerektiğini  belirtiyorlardı: 

 “Okuyan kadınlar evlendikleri zaman kocalarından dayak 

görmüyorlar, daha çok saygı görüyorlar.” 

                                                                                                    Filiz  

“İleride evlenince kendime bir şey almak istediğim zaman kendi 

paramla alabilirim ve hesap vermek zorunda kalmam” 

                                                                                                                Ebru 

 “Bir mesleğim olursa evlenince anlaşamazsam ayrılırım ama 

çalışmazsam çekmek zorunda kalırım. “ 

                                                                                                  Şenay                                                   



 

        “Okumayan kızlar ezik oluyor. Kızların ezilmemek için okumaları gerek.” 

                                                                                                   Berna             

Erkek öğrencilerin hiçbiri ezilmemek, hayatını kurtarmak,kimseye 

muhtaç olmamak için okumak istediğine dair cümleler kurmadı.Onlar “bir 

meslek sahibi olmak için” , “işe girmek için” gibi birbirinin aynı olan şeyleri 

söylüyorlardı.  

Çizelge 23. Öğrencilerin Ortaöğretime Devam Etme 

Nedenlerinin Cinsiyete Göre Dağılımı 

Nedenler        N 

K          E 

Bir meslek sahibi olmak için 12       16 

Kimseye muhtaç olmamak için 2          - 

Ezilmemek için 6          - 

Okulu sevdiğim için  13        -   

Ailem istediği için 1          1 

 

     Kız öğrencilerin tamamının okulu ve eğitim hayatını sevdikleri 

görülüyordu. Buna karşılık erkek öğrenciler görüşmeler sırasında buna hiç 

değinmemişlerdi. Çünkü erkekler için sıradan bir kurum olan okul, kız 

öğrenciler için bir sosyalleşme aracıydı aynı zamanda.Okul onların eve 

bağımlılığını azaltıyor, evdeki sorumluluklarını eksiltiyordu. Bunun yanında 

değerli olduklarını öğretiyordu. Karşılarına annelerinden daha farklı 

modeller-kadın öğretmenler- çıkarıyor, daha iyi örnekler sunuyor, geleceğe 

daha güvenle yaklaşmalarını sağlıyordu. Kimseye muhtaç olmamak, 

ezilmemek için okumak da kız öğrencilere özgüydü.Erkeklerin ezilmeyen, 

muhtaç olmayan taraf oldukları açıktı.Özellikle de köylerde bunu hissetmek 

daha olağandı. 

d. Okula Devam Etmeyen Öğrencilerin Uğraşları: Okula devam 

etmeyen sekiz kız öğrenciden beşi yatılı Kuran Kursu’na devam 

ediyordu.Üçü kendi söylemleriyle bir şey yapmayıp evde 

oturmaktaydı. Bir kız öğrenci “şu an hala bir umut okula dönmeyi 

bekliyorum” dedi. 



 

 

Çizelge 24.  Okula Devam Etmeyen Öğrencilerin Uğraşları 

        

   

 

 

 

 

  İki erkek öğrenci Kuran kursuna devam ederken üç öğrenci ücret 

karşılığı bir işte çalışıyordu. Dört erkek öğrenci Kuran kursunu bırakmıştı. 

Kendi söylemleriyle köy işleriyle ilgilenmekte, ailelerinin söylemleriyle 

“köyde boş boş gezmekteydiler. Kursları bırakan öğrencilere “neden?” 

sorusu sorulamadı ama onlar zaten açıklama gereği duyuyorlardı:  

       “Orada iyi bakmadılar.Ramazan’da aç kaldık. Dövdüler. Bizden 

büyük olan hafızlar. Onlar bizi kabul etmediler. Babamı aradım. “Baba ben 

durmayacağım burada“ dedim.”  

                                                                                                             Sedat                                                                                                                             

  ” Sedat ile gittik. Kitabımızı öğrenmek için. İyi değildi.Bıraktık”  

                                                                                                                  Ali                                                                                                                                  

       “İyi olmadığı için bıraktım” 

                                                                                                               Mert                                                                                                                               

   “Babamlar okusun diye yolladılar, ben de gittim.Arkadaşlarımızla 

gittik.Orada dövdüler, bizi aralarına almadılar.Kuran kursundaki hafızlar, 

öğrenciler … Hocaların haberi yokken dövüyorlar.Bizi aralarına almadılar. 

Ben de babama dedim. Geldim. İşe girdim.”  

                                                                                                                 Aziz        

Erkek öğrencilerin Kuran Kursları’nı bırakmasına karşın kız 

öğrencilerin hala devam ediyor olmasının birkaç nedeni olabilirdi. Birincisi 

kızlar ailelerinden kurslara devam etmeleri konusunda baskı görüyor 

 N 

K             E 

Kuran Kursu’na gidiyor 5              2 

Çalışıyor -              3 

Diğer 4             3 



 

olabilirlerdi, ikincisi kızlar sosyalleşme aracı olarak ellerinde kalan son 

şansı kaybetmemek için gördükleri baskılara rağmen direniyor 

olabilirlerdi,üçüncüsü kızlar bu kurslarda erkekler gibi baskı görmüyorlardı. 

Kurslara devam eden kız öğrencilere bunu soramazdım ama cevabını 

öğrenmem gerekiyordu. Çünkü ilk iki  durum da toplumsal cinsiyet 

ayrımcılığı  yapıldığına dair birer kanıttı.Dolaylı bir yaklaşımla bazı erkek 

öğrencilerin kursları bıraktıklarını, bu konuda neler düşündüklerini sorduk. 

İki kız öğrenci erkekleri kursta gördükleri baskılar karşısında dayanıksız 

bulduklarını söylüyor ve ellerindeki şansı değerlendiremedikleri için onlara 

kızıyorlardı.Demek ki  bu kız öğrenciler de benzer baskılar görüyorlar ama 

bir şans olarak gördükleri kurslardan ayrılmak istemiyorlardı. Bir kız 

öğrenci, bu erkek öğrencilerin isteksiz olabileceğini düşündüğünü söyledi 

ve ekledi: “ Başaramamaları isteksizliklerini arttırmıştır”. Bu kız öğrencinin 

kursa kendi isteğiyle katıldığı ve baskı görmediği anlaşılıyordu.Aynı kız 

öğrenci kursu bitirince hoca olacağını da söylemişti. Belki de bir meslek 

olarak gördüğü hocalık için baskı görse bile isteğini yitirmeyecekti. İki kız 

öğrenci ise erkeklerin kursu bırakmış olmaktan dolayı aileleri tarafından 

kötü karşılanmadığını, onlara kızılmadığını, kendilerinin böyle bir şeyi 

yapamayacaklarını belirttiler ki bu söylem onların ailelerinden korkuyor 

olabileceklerinin ipuçlarını veriyordu. 

   Öğrencilerin söyledikleri durumun ciddiyetini göstermesi 

bakımından da önemli. Kuran kursları araştırma kapsamındaki köylerde 

ilköğretimi bitirdikten sonra, öğrenciler ve aileler için iyi bir seçenek olarak 

görülüyor. Üstelik bu kursların öğrenci davranışlarını düzelteceği 

beklentisindeler: 

 “Okumadılar bari  Kuran’a gitsin ilmini öğrensinler. Terbiyeli 

olsunlar.Ağızları küfürlü. Onları yapmasınlar.Büyüğü küçüğü bilsinler. 

Bizimkini de( Mert) gönderdik kaçtı geldi.” 

                                                                                                       Gül  

       Kimisi “bari kuran öğrenelim” düşüncesinde kimisi  bu kursların aslında 

bir okul olmadığının farkında değil. Ortaöğretime gidemeyecek durumda olan 

öğrenciler bu kurslardan kendilerine bir meslek beklentisinde, ya da Kuran 



 

kursları  sosyalleşme aracı olarak görülüyor. Özellikle kız öğrencilerin ücretli 

bir işte çalışmalarına ailelerin izin vermemesi daha çok onların bu kurslara 

yönlenmesine ve bırakamayacak kadar bağlanmasına neden oluyor. Bu 

kursları düzenleyenler daha öğrenciler okulu bitirmeden ailelerle iletişime 

geçiyorlar.Daha önceki yıllarda kurslara devam etmiş abla veya ağabeyler 

diğerleri için bir örnek oluşturuyor ya da bir öğrenciler birbirlerinden 

etkileniyorlar. Özellikle ulaşım engeli yüzünden çocuklarını okutmakta 

kararsız olan ailelere Kuran kursları-diyanete bağlı olmalarından dolayı- bir 

okul gibi gösteriliyor. Bunun kanıtı olan bir görüşmeyi Güzelyurt Köyü’nden 

Nesrin’in annesiyle de yaptım: 

“Biz önce Güvenç’e  başka bir kursa gönderiyorduk. Bizim bir 

komşunun kızı gidiyordu oraya. Biz de gönderelim dedik. Bari okumadı, 

kurtulsun.Burası(şimdi devam ettiği kurs) Fatih’te Örencik yolunda. 47 

öğrenci var. Hepsi kız. Öğretmenler de bayan.Hükümet okulu, Sirkeli gibi 

Hükümet okulu. Devlet okulu orası, para falan vermiyoruz.Devlete bağlı.” 

Maddi yardımların yapılıp yapılmadığı başka bir araştırma konusu 

olabilir ama özellikle maddi durumu çok iyi olmayan ailelerin çocuklarının 

seçilmiş olması dikkat çekici. En önemlisi de gerçekten Kuran kursuna 

devam etmek için ortaöğretime gitmediğini söyleyen öğrenci yok, tümü 

ortaöğretime devam etmelerinin önündeki engellerden dolayı isteyerek 

veya  zorunlu olarak bir seçim yapmış ya da yaptırılmış durumdalar. 

Kız öğrencilerin “evde oturuyorum” yanıtına karşın erkek öğrencilerin 

“köy işleriyle ilgileniyorum” demesi ve “evde oturuyorum” yanıtını 

kullanmaması dikkat çekiyordu. Demek ki “evde oturmak”  kalıpyargılara 

uygun olarak bir kadın işi olarak görülüyordu. 

e. Köyde Yaşıyor Olmalarının Öğrencilerin Eğitimi Üzerindeki 

Etkileri: 

Görüşmeler sırasında ortaöğretime devam etmeyen öğrencilere 

“köyde yaşıyor olmanın ortaöğretime devam etmemende bir etkisi 

olduğunu düşünüyor musun?” sorusu soruldu.Böylece ortaöğretime devam 

edememelerinde özellikle ulaşım sorununun etkisi anlaşılacaktı.  Bu soruya 

sekiz kız öğrencinin “evet” yanıtını verdikleri görülüyordu. “Neden?” sorusu 



 

sorulduğunda verilen cevapların “ulaşım sorunu” kaynaklı olduğu 

anlaşıldı.Bir kız öğrenci ise “hayır” yanıtını verdi. Bu kız öğrenci zaten 

ulaşım sorunu olmayan bir köyde( Kızılcaköy) yaşıyordu.  Körselikkızığı 

Köyü’nde yaşayan Güler : 

“Evet başka bir yerde olsaydık Ankara’da falan, gitme ihtimalim 

yüzde yüz olurdu.”  

  Aynı köyde yaşayan Büşra : 

“Köyde yaşamamın bu durumda çok etkisi oldu.  Eğer ki ulaşım olan 

bir yerde yaşasaydık bu durumda olmayacaktık”  

Güzelyurt Köyü’nde yaşayan Nesrin : 

“Etkisi var. Başka bir yerde olsaydım okurdum. Araba olmadığı için 

gidip gelmek zor.”  

Aynı köyde yaşayan Özlem : 

“Eğer başka bir yerde yaşasaydım okurdum”  

Gümüşyayla Köyü’nde yaşayan Feride:  

“Var. Köyde yaşamasaydık okurdum.”  

İkipınar Köyü’nde yaşayan Cemile : 

“Şehirde olsak babam beni okuturdu.O zaman ben de isterdim.”  

  Gülçin : 

“Bu köyde değil de yola yakın bir köyde yaşasaydım ya da şehirde 

belki giderdim.” 

 

Fatma:  

“Evet var. Ben şehirde yaşasaydım okumayı isterdim.”  

Ulaşım sorunu olmayan Kızılcaköy’de yaşayan Pelin : 

 “Etkisi yok. Ulaşım kolay. Sirkeli arabalarıyla gidebilirdim.”  

Bu söylemlerden Kösrelikkızığı, Gümüşyayla, İkipınar, Güzelyurt 

köylerinde yaşayan öğrenciler-özellikle de kız- için ulaşım sorununun ne 



 

kadar önemli ve aşılamaz olduğu anlaşılıyordu. Çünkü köyde 

yaşamasalardı diğer tüm engelleri aşabileceklerine inanıyorlardı. Demek ki 

onlar için ortaöğretime devam edememenin asıl nedeni ulaşım 

engeliydi.Köyleriyle ilgili şikayet ettikleri tek konunun ulaşım sorunu olması 

bunu ispatlıyordu. 

   Erkek öğrenciler de köyde yaşıyor olmalarının ortaöğretime devam 

etmemelerinde etkili olduğu düşüncesindeydiler:  

  ” Yol için gitmedim.” 

                                                                                                          Sedat 

   “ Köyde yaşamasaydım herhalde okurdum” 

                                                                                                          Mert 

   “Sirkeli’de yaşasaydım belki okurdum”  

                                                                                                           Aziz 

   “Şehirde olsaydım okudum, ulaşım etkisiyle köyde okuyamadım” 

                                                                                                       Sabri  

   “Daha çok maddi nedenlerle okuyamadım ama şehirde yaşasaydım 

belki okurdum “ 

                                                                                                       Tunç 

 

    Çizelge 25.Öğrencilerin Yaşadıkları Köylerin Ortaöğretime 

Devam Edememelerine Etkisi 

         

 

 

 

 

Görüşmeler sırasında ortaöğretime devam eden 14 kız öğrenciye “ 

köyde yaşıyor olman ortaöğretim hayatını etkiliyor mu?” sorusu soruldu.Bu 

            N 

K             E 

Etkili 8              5 

Etkisiz 1              3 



 

soruyla köyde yaşıyor olmanın yarattığı eğitim sorunları anlaşılacaktı. 

Soruya verilen yanıtlar incelendiğinde kız öğrencilerin onunun “evet” 

dördünün  “hayır” yanıtını verdiği görülüyordu.”Evet “ yanıtını veren 

öğrencilerin tamamı  “Nasıl” sorusuna ise “ulaşım” ve “kalacak yer 

“sorununu içeren yanıtlar veriyorlardı. “Evet” yanıtını veren kız öğrencilerin 

tamamı ulaşım sıkıntısının yaşandığı Körselikkızığı, Gümüşyayla, Abadan 

köylerinde yaşarken, “hayır” yanıtını veren kız öğrenciler ulaşımın rahat 

olduğu Karşıyaka Köyü’nde yaşıyorlardı.Kız öğrencilerin altısı aynı 

zamanda  “derslerine olan olumsuz etki” den iki öğrenci “ailesinden ayrı 

kalmanın güçlüğünden”  söz ediyordu.Örneğin Abadan Köyü’nde yaşayan 

ve akrabalarının yanında kalan Ayşe: 

“Aslında biraz etkiliyor. Ayrı kalsam da okuyacağımı ümit ediyorum. 

Bu tatilden sonra babam bir şeyler yapacak, Ankara’da kira falan. Ailemi 

okumak için Ankara’ya taşıyacağım.” derken, Körselikkızığı köyünde 

yaşayan ve akrabasının yanında kalan  Ebru: 

  “Okula giderken büyük bir ulaşım sorunumuz var. Köyümüze ne 

otobüs ne de bir dolmuş gelmediği için. Ankara’da yakın akrabaları olanlar 

okuyabiliyorlar. Genelde kız öğrenciler okuyamıyor. Erkekler de yürüyerek 

gidip gelebiliyor. Bir de “kız öğrencileri okutalım” kampanyaları var ama 

bize yardımcı olmuyorlar. Ben de size soruyorum. Biz nasıl okuyabiliriz?” 

diyordu 

         Ortaöğretime devam eden 17 erkek öğrencinin aynı soruya 

verdikleri yanıtlar incelendiğinde erkek öğrencilerin altısının “evet” on birinin  

“hayır” dediği görüldü. Evet “ yanıtını veren öğrencilerin tamamı  “Nasıl” 

sorusuna ise yine  “ulaşım” ve “kalacak yer “sorununu içeren yanıtlar 

verdiler.  

     Bu durumda  kız öğrenciler ile erkek öğrenciler arasında tam bir 

zıtlık söz konusuydu.Demek ki köyde yaşıyor olmak, dolayısıyla ulaşım 

sorunu, daha çok ortaöğretime devam eden kız öğrencilerin sorunuydu.  

g. Okula Dönmeyi İsteyip İstemedikleri:  

Ortaöğretime devam etmeyen öğrencilere “okula dönmeyi ister 

misin?” sorusu soruldu.Bazı öğrenciler bu soruyu yeniden ilköğretimdeki 



 

günlerine dönmek olarak algıladılar ve okulu çok özlediklerinden 

bahsettiler. Soru “ortaöğretime devam etmek” şeklinde düzeltildiğinde kız 

öğrencilerden ikisi  hariç tümünün okula dönmeyi istediği görüldü. Okula 

dönmeyi isteyenlerden  biri seneye döneceğini belirtirken altısı isteseler de 

artık dönemeyeceklerini söylüyorlardı. İki kız öğrenci dönmek istemediğini 

söyledi.  

 

Çizelge 26. Ortaöğretime Devam Etmeyen Öğrencilerin Okula 

Dönmekle İlgili Görüşlerinin Cinsiyete Göre Dağılımı 

 N 

K             E 

Olumlu 7              5 

Olumsuz 2              3 

 

Babasının engellemesi yüzünden ortaöğretime gidemeyen Güler 

soruya ağlayarak cevap veriyordu: 

“Okula dönmeyi…isterim(ağlıyor). Sorun bu. Servis daha çok 

sorun.Ortaokulda servis geliyordu.Okuyup bir meslek sahibi olmak güzel.Ben 

çocuk gelişimi öğretmeni olmak istiyordum.Hayallerim yarım kaldı.” 

    Aynı soruya erkek öğrencilerin verdikleri cevaplar incelendiğinde üç 

erkek öğrencinin “istemem” , bir erkek öğrencinin “istesem de dönemem” 

,bir erkek öğrencinin “isterim”, bir erkek öğrencinin “seneye döneceğim” bir 

erkek öğrencinin “belki devam ederim” bir erkek öğrencinin” buraya lise 

açılırsa devem ederim” dediği görüldü. 

Bu soruyla, okula dönmek isteyen öğrenciler olumlu beklentiler 

içerisine girdiler. Görüşmelerin okula devam etmek isteyen öğrencilerin 

belirlenmesi  amacıyla yapıldığını düşündüler. Hatta “buraya lise mi 

açılacak?” diye soranlar, umutlananlar, sevinenler oldu. Onları , 

görüşmelerin bir tez çalışması için yapıldığına inandırmak  bu sorudan 

sonra çok zordu. 



 

h. Öğrencilerin Devam Ettikleri Ortaöğretim Kurumları: Anadolu 

ve Fen Lisesi’ne devam eden kız öğrenci bulunmadığı görüldü. Bir kız 

öğrenci Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne, bir kız öğrenci Anadolu İletişim 

Meslek Lisesi’ne, bir kız öğrenci Ticaret Meslek Lisesi’ne ,üç kız öğrenci 

Kız Meslek Lisesi’ne,üç kız öğrenci İmam Hatip Lisesi’ne,dört kız öğrenci 

düz liseye devam etmekteydi.   

         Çizelge 27. Öğrencilerin Devam Ettikleri Ortaöğretim 

Kurumlarının Eğitim Sınıfının Cinsiyete Göre Dağılımı 

          

 

                  

 

 

       Çizelgede de görüldüğü gibi ortaöğretime devam eden kız 

öğrencilerin %53’ü mesleki ve teknik eğitime devam ederken %47’si 

akademik eğitim almakta. 

     Bir erkek öğrencinin Anadolu Lisesi’ne,üç erkek öğrencinin Anadolu 

İmam Hatip Lisesi’ne, beş erkek öğrencinin Ticaret ve Turizm Meslek 

Lisesi’ne,sekiz erkek öğrencinin  düz liseye devam ettiği belirlendi.  

 Mesleki ve Teknik eğitim gören kız öğrencilerin oranının akademik 

eğitim gören erkek öğrencilerin oranıyla aynı olduğu görüldü. 

Kız öğrencilerin çoğunluğu mesleki ve teknik ortaöğretimdeyken 

erkek öğrenciler genel ortaöğretimde çoğunluktadır. Akademik veya 

mesleki eğitim alan öğrenci oranları arasında önemli bir fark olmayıp 

sayılar birbirine yakındır. 

h. Öğrencilerin Devam Ettikleri Ortaöğretim Kurumu Kararına 

Etkili Olan Faktörler:  

Görüşmeler sırasında ortaöğretime devam eden öğrencilere 

“ortaöğretim kurumun kendi tercihin miydi?” sorusu soruldu.Bu soruyla  

 

Eğitim Sınıfı 

 

N 

K       E 

Akademik Eğitim 6        9 

Mesleki ve Teknik Eğitim 7       8 



 

ailelerin çocuklarının eğitim kurumları tercihi üzerindeki etkisi cinsiyete göre 

saptanabilecekti. 

     Kız öğrencilerin yanıtları incelendiğinde on birinin “evet” yanıtını 

verdiği görüldü. İki öğrenci “babamla beraber karar verdik” derken bir 

öğrenci “ailem istedi” diyordu. 

 Çizelge 28. Öğrencilerin Ortaöğretim Kurumlarının Kendi 

Tercihleri Olup Olmadığının Cinsiyete Göre Dağılımı 

 

 

 

 

Aynı soruya cevap veren 17 erkek öğrencinin 16’sı “evet” yanıtını 

verdi. Bir öğrenci “ailemle beraber karar verdik” dedi.Erkek öğrencilerin 

kararlarını verirken kız öğrencilere oranla daha az aile etkisi altında 

kaldıkları anlaşılıyordu. 

           Öğrencilerin “neden bu kurum?” sorusuna verdikleri yanıtlar 

incelendiğinde kız öğrencilerin  altısının “kalacak yer sorunu” yüzünden 

zorunlu olarak seçtikleri, dördünün “ulaşım” yönünden yakın olduğu için 

tercih ettikleri görüldü. Üçü “sınavla kazandığım için” yanıtını veriyordu. 

  Öğrenciler kurumun verdiği eğitimin iyi olup olmamasını 

önemsememişlerdi.Kurumlarla ilgili öncesinde bir bilgileri yoktu.  

    Çizelge 29 .Öğrencilerin Devam Ettikleri Ortaöğretim Kurumunu 

Seçme Nedenlerinin   Cinsiyete Göre Dağılımı 

         Nedenler          N 

K             E 

Kalacak yer sorunu yüzünden 7              4 

Ulaşımı rahat olduğu için 4            11 

Sınavla kazandığım için  3              2 

Eğitimi iyi olduğu için  -              - 

 

 N 

K             E 

Kendi tercihi 10          16 

Ailesinin tercihi 3             1 



 

         Erkek öğrencilerin yanıtları incelendiğinde, on birinin “ulaşım” 

yönünden yakın olduğu için tercih ettikleri,dördünün “kalacak yer sorunu” 

yüzünden zorunlu olarak seçtikleri görüldü. ikisi “sınavla kazandığım için” 

yanıtını verdi.  

Bir başka önemli belirleme de bazı öğrencilerin  birinci görüşmeler 

sırasında  istedikleri kurumlar veya mesleklerle hiç ilgisi olmayan 

ortaöğretim kurumlarını seçmiş olmalarıydı.Örneğin ilk görüşmelerde çocuk 

gelişimi öğretmeni, asker veya polis olmak isteyen öğrencilerin  İmam Hatip 

Lisesi’nde okuyor oldukları öğrenildi. Bu durumda olanlar daha çok kız 

öğrencilerdi. Bazı öğrenciler de sınavla kazandıkları meslek liselerine 

gitmemeyi ve düz lisede okumayı tercih etmişlerdi.Örneğin Serdar Anadolu 

Teknik , Mete Anadolu Ticaret Lisesi kazanmıştı ama ikisi de düz lisede 

okuyordu. Serdar Pursaklar Lisesi’ni seçmişti ve bunun nedenini ulaşım 

kolaylığı olarak açıkladı.Mete’nin okulu  Aydınlıkevler’deydi, o da kalacak 

yer olmadığı için Yenimahalledeki okulu istememişti. 

j. Öğrencilerin Okuyor Olmaktan Dolayı Köy Çevresinden Aldıkları 

Tepkiler:Ortaöğretime devam eden öğrencilere “köy çevresinden okuyor 

olmandan dolayı olumlu veya olumsuz tepki alıyor musun?” sorusu soruldu. 

Bu soruyla köylerde -özellikle kız- öğrencilerin okumasına nasıl bakıldığı 

anlaşılacaktı. 

       Altı kız öğrenci “olumlu tepki alıyorum”, beş kız öğrenci “tepki 

almıyorum” ,üç kız öğrenci “olumsuz tepki alıyorum” dedi. 

           Çizelge 30.Öğrencilerin Ortaöğretime Devam Etmek 

Dolayısıyla Aldıkları Tepkilerin Cinsiyete Göre Dağılımı         

  

N 

K          E 

Olumlu tepki alıyor 6           2 

Olumsuz tepki alıyor 3           - 

Tepki almıyor 5         15 

   



 

“Köyden okuyor olmama seviniyorlar. Okuldan da çok olumlu tepki 

alıyorum. Herhangi bir dershane veya kursa gitmeden kazanmış olmamdan 

dolayı öğretmenlerimden çok olumlu tepkiler alıyorum. “ Köyden geliyorsun, 

nasıl başarıyorsun ?” diyorlar. “ 

                                                                                                       Ayşe 

“Tepkiler alıyorum. Okuduğuma seviniyorlar.” 

                                                                                                         Serdar 

“Okuduğum için olumlu tepkiler var, olumsuz yok. Zaten köyde pek 

okuyan kız da yok. Kalacak yeri olmayan okumuyor.” 

                                                                                                        Fatma 

“Özellikle yaşlılar ne gerek var da okuyorsun, sıkıntı çekiyorsun 

dediler.” 

                                                                                                          Şenay 

“Ailemden ayrı olduğum için anneme bazı kadınlar olumsuz şeyler 

söylemişler, ama benim umurumda değil. Ben okuyacağım.” 

                                                                                                             Ebru 

       Soruya iki erkek öğrenci “olumlu tepki alıyorum”,  15 erkek öğrenci “ 

tepki almıyorum” cevabını verdi. Olumsuz tepki alan erkek öğrenci 

bulunmuyordu: 

        “Tepkiler alıyorum. Okuduğuma seviniyorlar.” 

                                                                                                        Serdar 

         Köy halkının öğrencilerin ortaöğretime devam etmesine genellikle 

tepkisiz kalması iki şekilde açıklanabilir.Birincisi okumayı olağan 

karşıladıkları için yorum yapmıyor olabilirler, ikincisi de eğitime karşı ilgisiz 

olabilirler.Burada daha dikkat çekici olan erkek öğrencilerin okuyor 

olmaktan dolayı hiç tepki almamalarına veya olumlu tepki almalarına 

karşılık kız öğrencilerin olumsuz tepkilerle karşılaşabilmeleriydi. 

q. Öğrencilerin Gelecekle İlgili Beklentileri: Görüşmeler sırasında 

öğrencilerin tamamına “gelecekle ilgili beklentilerin nelerdir?” sorusu 

soruldu. Soruya verilen cevaplar incelendiğinde ortaöğretime devam eden 



 

kız çocuklarının tamamının olumlu beklenti içinde olduğu görülürken okula 

devam edemeyenlerin beklentisinin olmadığı veya “olumsuz düşünceler” 

taşıdıkları görülüyordu.  

“Gelecekte beklentilerim eğer okuluma devam etseydim çocuk gelişimi 

öğretmeni olmayı istiyordum. Şimdi ise halen daha bir umut bekliyorum. 

Okuyamadığımıza köydeki kızlar olarak çok üzgünüz. Şimdi taşıt olsa okula 

bu gün gideriz ama yok”  

                                                                                                        Büşra 

  “Servis gelirse ben babamı yenerim, yeter ki servis olsun, okula 

dönmezsem gelecekten beklentim olamaz, yaşım gelince evlenirim”  

                                                                                                    Güler 

          Ortaöğretime devam eden kız öğrencilerin tamamının gelecekten 

beklentisi “bir meslek sahibi olmak” üzerineydi.10 kız öğrenci “üniversiteyi 

hedeflediğini” söylemişti. Bir meslek sahibi olmayı düşünen kız 

öğrencilerden sekizi mesleğini belirlemişti.Diğerleri henüz karar 

vermediklerini belirttiler. 

“Gelecekte isteğim ana sınıfı öğretmeni olmak.İstediğim bölümü 

seçeceğim, ilerleteceğim.” 

                                                                                                     Sinem 

“İlk hedefim Ankara’da üniversiteyi kazanmak, iyi bir spiker veya radyo TV 

ci olmak. İyi bir iletişimci olacağım, kendi ayaklarımın üzerinde duracağım.” 

                                                                                                       Ayşe 

“En büyük beklentim üniversiteyi de okumak. Psikolojiyi 

düşünüyorum ama ana sınıfı öğretmenliği de olabilir.” 

                                                                                                     Berna 

“Bilgisayar öğretmeni olmak istiyorum.” 

                                                                                                        Ebru 

        Aynı soruya erkek öğrencilerin verdikleri cevaplar incelendiğinde 

beşinin  “bilmiyorum” yanıtını verdiği görüldü. Bu yanıtı veren dört öğrenci 



 

ortaöğretime devam etmiyordu. 20 erkek öğrencinin yanıtları ise “bir meslek 

sahibi olmak “ veya iş kurmak ile ilgiliydi: 

 “Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum” 

                                                                                                  Serdar 

“Ben ticareti düşünüyorum. Para kazanmak istiyorum” 

                                                                                                   Koray 

“Şoför olacağım” 

                                                                                                   Sedat 

          

2. VELİLERLE YAPILAN GÖRÜŞMELERDE ELDE EDİLEN BULGULAR 

VE YORUMLAR 

 Araştırma sırasında köylerde yaşayan 45 babayla ve 46 anneyle 

görüşme yapıldı.Aşağıda bu görüşmelerden elde edilen bulgular yer 

almaktadır: 

a. Meslek: Araştırmamızda “mesleğiniz nedir?” sorusuna karşılık 

olarak ,babalardan 25 çiftçi, üç  esnaf, beş  kamu sektörü çalışanı, altı  işçi, 

altı serbest meslek yanıtı alındı: 

“Servis şoförüyüm.” 

                                                                                                   İsmail 

“Malcılıkla, besicilikle, koyunculukla, ziraatle uğraşıyoruz.”  

                                                                                                    Cahit 

Aynı soruya annelerin 44’ü “ev hanımı”, biri “köy hanımı ve çiftçi” 

yanıtını veriyordu. 

          Bu durumda araştırmaya katılan babaların yarısından fazlasının çiftçi 

olduğu görülüyordu. Bu köylerde çiftçilik dışında mesleklerin de olması 

dikkat çekiyordu.  

Annelerin ev hanımı olduğu görüldü. Köylerde çalışan kadınların 

içerisinde tarlada çalıştığı halde kendini çiftçi olarak tanımlamayan ve ev 

hanımı olduğunu düşünen bir anne vardı: 



 

“Köy hanımıyım.Yani köylüyüm, çiftçiyim.” 

                                                                                                 Saniye 

       Çizelge 31. Velilerin Mesleklere Göre Dağılımı 

Meslek             N 

B                                A 

Çiftçi 25                              1 

Esnaf 3                                - 

Serbest Meslek 6                                - 

Kamu Sektörü Çalışanı 5                                - 

İşçi 6                                - 

Ev Hanımı -                                45 

TOPLAM  45                            46                                

                

b. Ekonomik Durum:Araştırmamızda ekonomik durumları sorulan 

babaların beşi durumlarını “kötü” ve “zor durumda” olarak tanımlarken 16’sı 

“orta”, 24‘ü “iyi” olarak tanımladı. Bu durumda araştırmaya katılan babaların 

yarısından çoğunun ekonomik durumlarının iyi olduğu anlaşılıyordu. 

Annelerin  altısı durumlarının “kötü” “15’i “ orta”, 24’ü “iyi” olduğunu 

söyledi.Bir anne görüş bildirmedi. Annelerin yarısından fazlası ekonomik 

durumlarının iyi olduğunu söylüyordu. Algı farklılıklarına rağmen oranların 

hemen hemen aynı olduğu söylenebilir.  

  Çizelge 32. Ailelerin Ekonomik Durumu 

Ekonomik Durum                N 

B                          A 

İyi 24                         24 

Orta 16                         15 

Kötü   5                           6 

       

“Çiftçilikten memnun değiliz. 270’e ekin verip kaldıramıyoruz. Mazotun 

litresi olmuş 2 lira. Çiftçinin durumu zor.” 

                                                                                                       Cahit 



 

“Eşim araba boyacısı.Yaşından dolayı sigorta yapmadılar.Sigortasız 

çalışıyor. Maddi durumumuz pek iyi değil. Haftalık çalışıyor. Bağ-Kur’u 

kendimiz veriyoruz.İlkokul mezunu. Öyle işte.” 

                                                                                                    Saniye 

c. Eğitim Durumu:Görüşmeler sırasında  bir baba “okuryazar” 

olmadığını belirtti. 21 baba ilkokul, 11 baba ortaokul,  10 baba lise, iki baba 

üniversite mezunu olduğunu söyledi.Beş anne “okuryazar” değildi. Anneler 

bunu utanarak ve çekinerek söylediler. 36 anne ilkokul, üç anne ortaokul, 

bir anne lise mezunuydu. 

Araştırmaya katılan babaların büyük kısmının ilkokul mezunu olduğu 

görüldü. Üniversite mezunu anne bulunmuyordu. 

      Çizelge 33. Velilerin Eğitim Durumu 

Eğitim   Durumu N 

B                              A 

Okuma yazma bilmiyor 1                               5 

İlkokul 21                           36 

Ortaokul 11                             3 

Lise 10                             1 

Üniversite 2                               - 

 

Yüksek Lisans -                                - 

 

d. Velilerin Çocuklarını Ortaöğretime Göndermeme Nedenleri: 

Ortaöğretime devam edemeyen dokuz kız ve sekiz erkek öğrencinin 

velileriyle çocuklarını ortaöğretime göndermeme nedenleri görüşüldü. Bu 

görüşmeler araştırma açısından çok önemliydi. Ortaöğretime 

gönderilmeyen kız ve erkek öğrenci sayısı aynı gibiydi ve nicel olarak bir 

ayrımcılık sezilmiyordu. Üstelik öğrencilerle yapılan görüşmelerdeki 

engellerin anne ve babalar tarafından onaylanması , hatta başka engeller 

varsa onların bilgisine de ulaşılması gerekiyordu.  Köylere ayrı ayrı giderek, 

evleri tek tek dolaşarak baba ve annelere ulaştık.  



 

Kızları ortaöğretime devam etmeyen babaların biri,annelerin ikisi 

okur yazar değildi. Diğerleri ilkokul mezunuydu. 

       Babalar kız çocuklarını okutma konusunda isteksiz görünüyorlardı. 

Yalnız iki baba kızını okutmayı çok istediğini ancak “maddi imkansızlıklar” 

yüzünden gönderemediğini söylüyordu.  Babalardan ikisi kız çocuklarının 

okumasına karşıydı. Babaların tümü “ulaşım” ve “kalacak yer” sorununun 

çok önemli bir neden olduğunu anlattılar. Üç baba ortaöğretime 

göndermeme nedeni olarak “kızının isteksizliği” ni öne sürerken bir baba  

da “geçici durum” olduğundan bahsederek “seneye gidecek” diyordu. 

Anneler kızlarının okula gönderilmemesinin en önemli nedeni olarak 

“ulaşım” ve “kalacak yer “sorununu söyledi.Üç anne tek nedenin “ulaşım” 

olduğunu söylerken iki anne “ekonomik nedenlerden dolayı” yanıtını 

veriyordu. Üç anne “kendisi istemedi” dedi.  

İki baba kızların okutulmasına karşıydı.Bu babalardan biri 

Kösrelikkızığı Köyü’nde yaşayan Güler’in babasıydı. Babanın  otoritesi eve  

girilir girilmez hissediliyordu. Divana tek başına bağdaş kurmuş,kucağına 

evin küçük oğlunu oturtmuş, elindeki tespihi sallarken bir yandan evin 

kadınlarına emirler yağdırıyordu: “Misafirlere çay yapın”  “İçerden Güler’i 

çağır”. Aynı divana oturduk.Ses kayıt cihazına başlangıçta karşı çıktı, sonra 

ikna oldu. Aslında çabuk sinirleniyor, konuşulunca kolay ikna oluyordu. 

Görüşme boyunca seviyeli bir biçimde tartıştık. Söylediklerine 

sinirlenmemek mümkün değildi ama görüşmeci nesnelliğini yansıtmak 

zorundaydım: 

“Güler kız çocuğu olduğu için biraz ben taraftar değilim. Ben 

okullara güvenmiyorum. Servisimiz yok bir. Mesela yazdırayım Çubuk’a bu 

çocuğun ben arkasından gezemem. Okullara güvence yok. Bir arkadaşımın 

çocuğu on gün durmadı. “Baba gel beni kurtar” dedi. Laflar oldu. Baba aldı 

geldi. Ben de yazdırmadım. Kız çocuğu oğlan çocuğuna benzemez. Kız 

çocuğunun bambaşka bir yeri vardır. Bambaşka bir ayrımı vardır. Ben takip 

edemem. Hocam bizim köyümüze gelip gitmek zor. Güler’i Çubuk’a 

gönderirsem bu çocuk nasıl gidip gelecek?  Erkek bir yerde elini kolunu 

sallayarak gelebilir. Yürüye yürüye gelir. Kendini kurtarabilir.Ama kız 



 

çocuğu ne yapar? Benim kızım Saray’da insin, yürüye yürüye 

gelsin.Mümkün değil ben onu yürütmem de okutmam da.Ben kızların 

okutulmasına karşıyım. Açık açık karşıyım.” 

                                                                                                    Galip 

Aynı baba kızlarının zaten evleneceğini, okumasının çok da gerekli 

olmadığını düşünüyordu: 

“İki sene sonra şuna dünür gelecek. Adam senin okuduğunu bilmez 

ki..Falancanın kızı var diye gelip kapına vuruyor. Bizim köyümüzde 

okumayan kızlar, kocaya gitti. Dönüp de gelen yok.Herkes yuvasında 

mutlu.” 

Bu düşüncede olan diğer bir baba da Güzelyurt Köyü’nde yaşayan 

Nesrin’in babasıydı. Köydeki evlerinin altındaki ahırda inekleriyle 

uğraşırken bulduğumuz bu baba  kızını okutmamış ve Kuran kursuna 

göndermişti. İki erkek çocuğunu okutmak içinse kararlıydı: 

“Erkekler okursa okutmak istiyorum.Malımı satıp okutacağım 

okurlarsa. Oğlanları görüyorsunuz işte burada. Çoban mı yapacağız onları 

okutmayacağız da.Nesrin bir iki sene daha Kuran okusun, bir şeyler 

bellesin gider zaten( evlenir).”  

                                                                                                    Cahit 

 UNICEF’in 1991 yılında yayımladığı “Kız Çocuk, Geleceğe Dönük 

Bir Yatırım” kitapçığında pek çok durumda kız çocuklarının eğitim 

olanaklarına ulaşmalarını mevcut eğitim kurumlarının yetersizliğinden öte 

başka etmenlerin de engellediği, kız çocuğunun cinsiyetinin bile bu konuda 

başlı başına bir engel olduğu, kız çocuklarının “evlenip gitmeye mahkum” 

aile üyeleri olarak görüldükleri koşullarda, ana-babaların , tutup bu 

çocukları okutmanın yararlı bir iş olduğuna inanmadıkları belirleniyordu. Bu 

belirlemeye uygun düşen durum bu köylerde  2006 yılında da yaşanıyor. 

Erkek çocuklarının okuması için gerekirse tüm malını satmayı göze alan, 

bir meslek sahibi olmasını isteyen baba, kızı için Kuran öğrenip, ev işleriyle 

uğraşmayı vakti gelince de evlenmeyi yeterli görüyor. Böyle düşünen baba 

için zaten birkaç sene sonra evlenecek kızının okuyup okumaması da 



 

önemli değil çünkü “dünürler” kızın okuyup okumadığına değil yaşına, 

güzelliğine ve ev işlerindeki becerisine bakacaklar. 

Ortaöğretime devam etmeyen beş kız öğrencinin Kuran kurslarına 

devam ettikleri belirtilmişti. Bazı babalar kızlarının Kuran kursuna gitmesini 

destekliyor ve bu kursları boş zamanı değerlendirme aracı olarak 

görüyorlardı. Üstelik kızlarının kursta gösterdiği başarıyla övünenler de 

vardı: 

“Okumadı yani, boş duracağına Kuran’a gitsin.Nesrin Subhanekeyi 

bilmezdi . Şimdi öğrenmiş Kuran okuyor.Çok süper. Hocası da beğenmiş. 

Oraya devam edecek.” 

                                                                                                    Cahit 

Neyse ki tüm babalar böyle düşünmüyordu.Kızlarını okutmak istediği 

halde okutamayan babalar da vardı: 

 “Cemile kendisi okumak istemedi.Biz yine okuturduk.Kendisi 

okumadı.Şu an yatılı Kuran kursuna gidiyor. Biz istedik o okumadı. Dersleri 

iyiydi. Şehirde olsak belki biraz daha meraklı olacaktı.Köyde olunca 

okumadı.Başka sorunlar da var. Ulaşım sorunu var.Servis yok. Servis olsa 

giderdi.Yatacak yeri yok.Biz bu sorunlar yüzünden ısrar etmedik.Çocuğumu 

nasıl bırakayım okula?Servis olsa giderdi.2 sene,3 sene…Liseyi bari 

bitirirdi. Valla kızların okutulması lazım.Kız erkek olayı yok okumak için. 

Okumak isteyen okur.Ben okumadım. Babam istedi ben istemedim.Kendi 

isteğine bağlı.”  

                                                                                                    Cafer 

Bu görüşme sırasında evde bulunanlar kendilerine sorulmadan 

“babası çok istedi okutmayı,okutamadı” gibi sözlerle adeta babayı 

onaylıyorlardı. Babanın içtenliği kuşkuya yer bırakmıyor gibiydi fakat yine 

de birkaç soru vardı sorulması gereken.Öncelikle Cemile ilköğretimde 

başarılı, okumayı seven bir öğrenciydi. Başarılı bir öğrencinin kendisinin 

okumayı istememesi gibi bir gerekçe olamazdı. Mutlaka başka nedenler 

olmalıydı. Bu çerçevede akla şu sorular geliyordu:Acaba ailesi onun 

okumasını gerçekten istemiş, gereken desteği vermişler miydi? Yoksa 

Cemile şartların olumsuzluğunu görüp okumayacağını ailesine söyleyince 



 

aile de ısrarcı olmamış mıydı? ( ısrarcı olmadıklarını baba zaten 

söylüyor)Nasıl olsa Kuran kursu gibi bir seçenek de vardı. İkincisi 

Cemile’nin ablası Ceren* de  ilköğretimi bitirince okutulmamış, Kuran 

kursu’na gönderilmişti. Cemile, abla örneğini görerek böyle bir karar almış 

ya da ailesi tarafından yönlendirilmiş olabilir miydi? Zaten görüşmelerde 

ablası olumsuz şartların varlığından dolayı kardeşini Kuran kursuna 

göndermeyi tercih ettiklerini söyleyerek aslında bunun ailenin kararı 

olduğunun ipuçlarını vermişti.Ailede bir de erkek çocuk vardı. Acaba henüz 

okula başlamamış bu küçük çocuğun geleceğiyle ilgili ne düşünüyordu 

baba?Babaya oğlunu okutup okutmayacağını sorduğumuzda diğer 

babaların verdiği o klasik cevabı veriyordu:“Okutmak için elimden geleni 

yapacağım”. Oysaki kızları için de elinden geleni yapmış olsaydı Ceren 

liseyi bitirmiş( belki de üniversitede)  Cemile liseye devam ediyor olacaktı. 

Aynı köyde yaşayan Gülçin de ortaöğretime devam edememişti. 

Gülçin, görüşmeler sırasında ortaöğretime devam edememesindeki en 

büyük engelin ekonomik yetersizlikler olduğunu, babasının işsiz olduğunu 

zaten belirtmişti. Babası onu onaylıyordu: 

“Durum zayıf. Bir de ulaşım etkili. Şu an araba yok,okuyan yatılı 

kalacak. Bizim de durumumuz yok. Kız-erkek ayrımı yok. Kız okusa daha 

iyi. Elin çocuğunun eline bakmaktansa okusun.Gülçin’i okutmak istedik 

ama okutamadık”  

                                                                                                    Giray 

Gülçin’in iki küçük erkek kardeşi vardı, ilköğretime gidiyorlardı. 

Babası onları okutmaya çok istekliydi. “Gülçin’i okutamadık oğlanları 

okutabiliriz umarım” diyordu. Gülçin de okuyamadığı için çok üzülüyormuş. 

Kuran kursuna da gönderememişler ekonomik nedenlerden dolayı. Ev 

işlerine yardım ediyor, kardeşlerine bakıyormuş. Arada bir Ankara’ya 

gönderiyorlarmış akraba yanına. Okutamamışlar ama  böylece mutlu 

ediyorlarmış onu.  

Ortaöğretime devam edemeyen Yeliz’in babası ilkokul mezunuydu 

ve sanayide  oto boyacılığı yapıyordu. Baba kızların okutulmasına karşı 

                                                
* Ceren’le  yapılan görüşme , s:67 



 

olmadığını belirtmiş, maddi imkansızlıklardan yakınmıştı. Bunun üzerine 

ulaşım sorunu da eklenince kızını okutmamıştı. “Zaten o da okumayı 

istemedi” diyordu.Evde ilköğretimden sonra okumayan bir kızı daha vardı. 

Onu da aynı nedenlerle okutamadığını belirtiyor, Kuran kursunu bitirdi diye 

övünüyordu. Şimdi Yeliz’de Kuran kursunun başarılı bir öğrencisiydi. 

Babanın söylediklerinde kuşku duyulacak bir şey yoktu. Baba evden gidip 

de anneyle yalnız kaldığımız zaman yanıldığımı anladım: 

“Yeliz kendisi istemedi.Babası da okutmadı.”Para yok” diyor. “ben 

okutmam” diyor. “Kendimizi zor doyuruyoruz” diyor.Yokluk kadar otobüs 

olmaması da önemli.Eşim karşı ama karşısındaki de isteseydi belki 

okuturdu.Devletin zoru olsaydı, bir servis olsaydı yine de okuturdu 

yani.Şimdi burada erkekler kendi imkanlarıyla okuyor.Babaları arabayla 

servisin yoluna kadar götürüyorlar.Oradan servise binip gidiyorlar.Onlar da 

zor okuyorlar.Kızılcaköy’e kadar gidiyorlar.Sirkeli’ye biniyorlar. Kızları öyle 

bırakamıyorsun.Gözün arkada kalıyor.Ben “gidelim kira tutalım” 

dedim,babası istemedi.Bebe de istemiyor o da istemedi.İsterim, olmaz artık 

ama.İçinden gelse okuturum.Öyle bir imkan var mı? Olsa okuturum.Babası 

çok cahil, çok karşı.Bir toplum içine giremiyor.Gözü açık değil. “Kız kısmısı 

okumaz” diyor.”  

                                                                                                  Saniye 

 Görüştüğüm  tüm anneler kızlarını okutmayı aslında istemişlerdi: 

“Maddi durum, gelip gitme durumları,biraz da Gülçin’in  derslerinden 

dolayı.Bu sene dersleri düzelttiydi ama maddi durumumuz engel oldu.Kız 

kısmı gitse iyi olurdu ama maddi durumdan dolayı gönderemedik. Bir de 

servis devamlı gidip gelmediği için çocuk okula gidemedi.” 

                                                                                                     Gülin 

“Cemile okumayacağım” dedi.Kuran Kursu’na gitmek istedi.Aslında 

okumak istiyordu da belki de şartlardan dolayı öyle davrandı. Biz karşı 

değiliz. Babası da okutmaya meraklı.İmkanlar yüzünden 

okutamadık.Orada(Kuran kursunda) başarılı. Öğrenmeye meraklı.” 

                                                                                                  Canan 



 

“Engeller…Güvenip de yollayamadık. Yalnız yollanmıyor. Araba yok. 

Gelip gitmesi sorun oldu. Ortalık kötü. Berna’yı göndersek keşke.Kalacağı 

yeri yok. Akrabamız var ama evdeki gibi olmaz. En büyük sorun ulaşım.Bu 

yüzden açık lise okuyor.” 

                                                                                                  Türkan 

“Feride kendi istemedi.İstesin yine göndeririz. Yatacak yeri yok. 

Öncekileri okutamadık, imkanımız yoktu. Bunu da biz okutmak istedik, kendi 

okumadı. Babası da istedi. Kendisi istemedi. Şimdi Çinçin’e Örnek Kuran 

Kursu’na gidiyor. Yatılı olduğu için oraya verdik. Kendi istedi.” 

                                                                                                       Nazlı 

İlk görüşmelerde, “annem okumamı istemiyor” diyen bir kız  öğrenci 

vardı (Nesrin) ve onun annesinin söyleyecekleri önemliydi: 

“Okutacak durumdayım da çocuğu oraya verdim( yatılı Kuran 

kursuna)dört sene için imza attım. O okuyor şimdi. Okumadı, orayı istedi. 

Kuran kursunda bari kendini kurtarsın istedik.Erkekler üzüntüye gelemiyorlar. 

Rahatlığa alışmışlar.Ne kadar olsa hanımlar kadar çekemezler sıkıntıyı. 

Bizimki iyi. Çok ileriye geçmiş. Gittiğinde subhanekeyi bile bilmiyordu. Nesrin 

okusa da okutsam.Motoru satsam da yine okutsam.Okumazlar, okumazlar bu 

bebeler. Çantayı getirip atıyorlar, sırtlarına takıp gidiyorlar.Eğer okumaya 

yönleri tutsa kendim çobanlık yapar yine okuturum. Dersleri zayıftı.Karnesi 

zayıftı, okumadı. Kendisi okusaydı ben yatılıya verir, okuturdum onu. 

Oğlanları zorla, sopayla okutuyorum, okumazlar. Bizim bir komşunun kızı 

gidiyordu oraya. Biz de gönderelim dedik. Bari okumadı, kurtulsun. Eğer ileri 

giderse hoca olma şansı var…Hoca olursa kurtulur. Okumaya yönü olsa , 

durumum zayıf ama okuturdum.Erkek olsa da kız olsa da fark etmez. 

 Annesinin söyledikleri Nesrin’in söyledikleriyle çelişiyordu. Anne 

kızını, kız annesini suçluyordu. Bir görüşmeci için içinden çıkılması zor bir 

durumla karşı karşıya kalmıştım. Üstelik babanın söyledikleri de kızının 

okumayı kendisinin istemediği yönündeydi.Bu durumda söylenenleri 

gözlemlerimle birleştirmekten başka çare yoktu:Nesrin ilköğretimde 

başarısızdı yani derslerle arası hiçbir dönem iyi olmamıştı. Ama sosyal bir 

öğrenciydi ve okulu sevdiğini biliyordum. Öğretmenlerine karşı aşırı bir 



 

hayranlık besler, zaman zaman onlara benzemeye çalışırdı. Öğretmen 

olmak istiyordu.Onun liseye devam etmeyi isteyeceğini düşünüyordum.İlk 

görüşmede söylediği gibi evde yaşlı bir babaanne ve hasta bir hala da 

yaşıyordu ve bakıma muhtaçtılar. Fakat annesi gerçekten onu evde tutmak 

isteseydi yatılı  Kuran kursuna’da göndermezdi.Bu durumda şöyle bir sonuç 

ortaya çıkıyordu: İlköğretimde başarısız olan kız öğrenci okumak 

konusunda ailesini ikna edemez,çünkü ulaşım ve kalacak yer sorunu, 

ekonomik yetersizlikler ısrarcı olmasını engellemektedir. Bu durum kızını 

okutmaya zaten istekli olmayan ailenin de işine gelmektedir. Kızları için 

Kuran kursunun iyi bir seçenek olduğuna karar verirler ve ortaöğretime 

göndermezler. (Nesrin’le yaptığım ikinci görüşme bu tezi doğruluyordu.) 

          Köylerde kızların okumasına karşı olan bir anne vardı. Bu anne oğlu 

ortaöğretime devam eden annelerden biriydi.Onunla oğlu için görüşmüştük 

fakat söyledikleri bu bölüme uygun düşüyordu: 

  “Bir kızım var, ortayı bitirdi mi tamam. Ortalığı görmüyor musun? 

Babası öyle diyor. Kızları okutmalı da başında duracaksın. Gözün arkada 

kalıyor.Bir sürü para yatırıyorsun, Çubuk’ta kimsemiz yok. Elinde olan 

okutsun. Biz oğlanı zor okutuyoruz. Çocuk okutmak zor.”  

                                                                                                 Gülizar  

 Kızının eğitimi için harcanacak parayı gereksiz yatırım olarak 

görüyor, “biz oğlanı zor okutuyoruz” diyerek erkek çocuk okutmayı kız 

çocuk okutmaktan daha üstün sayıyordu. Kısacası bu anne toplumsal 

cinsiyet ayrımcılığı yönünde tek başına bir bulguydu. 

        Çizelge 34. Kız Çocuklarını Ortaöğretime Göndermeme Nedeni  

Kız Çocuklarını Ortaöğretime Göndermeme Nedeni N 

B          A  

Ulaşım ve kalacak yer yüzünden 9           7 

Kendisi istemediği için 5           3 

Ekonomik durumumuz kötü 3           3 

Başarısız olduğu için 3           2 

Karşı olduğum için  2           - 

 



 

        Kız çocukları ortaöğretime devam etmeyen babalara “çocuğunuzu 

okutabilecek durumda mısınız” sorusu yöneltildi, altı baba “evet”, üç baba 

“hayır” yanıtını verdi. 

         Çizelge  35. Babaların Kız Çocuklarını Okutabilecek Durumda 

Olup Olmadıklarıyla İlgili Görüşleri 

               

        

 Ailelerin büyük oranda ortaöğretime devam edemeyen kız 

çocuklarını maddi olarak okuyabilecek durumda oldukları saptandı.Bu 

durumda kız öğrencilerin ortaöğretime devam edememesinde daha etkili 

olan başka etkenler söz konusuydu 

     “Kız çocukları okutulmalı mı?” sorusuna 43 baba “evet” iki baba 

“hayır” yanıtını verdi. “Hayır” yanıtını veren babalar açıkça kız çocuklarının 

okutulmasına karşı olduklarını belirtmişlerdi. Annelerin 45’i bu soruya “evet” 

yanıtını verirken bir anne “hayır” yanıtını verdi. Kız çocukların okutulmasına 

karşı olduğunu söyleyen veli sayısı azdı belki ama bu sayı toplumsal 

cinsiyet ayrımcılığının dozunu belirlemiyordu.Çünkü söylenenlerle 

yapılanlar birbirini tutmuyordu. Ayrımcılığa karşı olan bazı anne veya 

babalar erkek çocuklarının okumasını daha önemli buluyorlar, kız 

çocuklarını senelerdir süregelen bir alışkanlıkla ilköğretimden sonra Kuran 

kurslarına gönderiyorlardı. Buna rağmen kızların okutulması konusundaki 

söylemleri dışardan bakıldığında feminist olduklarını düşündürecek kadar 

iddialıydı: 

 “Kızlar okumalı.Kendini kurtarmalılar.Bizden ne fayda var? Biz 

rençberlik yapıyoruz da ne oluyor?” 

                                                                                                   Hanım 

“Erkekler de kızlar da okutulmalı. Kendi mesleğini kendi seçmeli. 

Geleceğini göz önünde bulundurarak okumalı. Geleceği için, kendi 

problemlerini kendileri çözmesi için okusunlar. Bazı köylerde kızların 

okumasını istemiyorlar. Ama ben isterim. Bu köyde de ”Kızım okusun da 

 Kişi 

Olumlu 6 

Olumsuz 3 



 

meslek sahibi olsun” diyen yok.Kızlar okuyunca her şey olabilir.Erkekler 

nasıl oluyorsa kızlar da olabilir. “ 

                                                                                                      Safiye 

“Kızlar okusun.Ama araba olmayınca..servis yok.Kızım liseye 

gittiydi.Araba durumu olmayınca bıraktı.Lise 2’ye devam edemedi. Kızlar 

devamlı okutulmalı..İstediği kadar okusun.Ama burada araba sorunu olunca 

çocuklar gidemiyor.Servis olmayınca olmuyor.Kızım başkasının evinde 

kaldı.Orayı da istemedi.” 

                                                                                                       Esma 

“Kızlar okutulmalı.Ben şimdi hiçbir yere gidemiyorum.Okumam var 

ama kendime güvenemiyorum. Çubuk’a gidebiliyorum ama Ankara’ya 

cesaret edemiyorum.Okuyunca gözünü açıyorsun.Benim bacım var her yere 

gidebilir.Okudu, Ankara’da büyüdü.Biz hep köyde kaldık.Hep köydeydik. 

Kızlar okumalı.İş sahibi olmalı.Beyinden ayrıldı mı ne olacak? Anası babası 

olmaz her zaman. Okumasını isterim.” 

                                                                                                     Saniye 

“Ben kızların okumasını isterim. Mesleği olur. Kimseye muhtaç olmaz.” 

                                                                                                     Canan 

Çizelge 36. Anne ve Babaların Kız Çocuklarının Okutulmasıyla 

İlgili Görüşleri 

 N 

B            A 

Olumlu 43          45 

Olumsuz 2             1 

 

                   “Köyde yaşıyor olmanızın çocuğunuzun okula devam 

etmemesiyle bir ilişkisi var mı?” şeklindeki soruya babaların biri hariç 

diğerleri “evet” yanıtını verdi. Buna göre kızlarını ortaöğretime 

gönderemeyen  babaların çoğu  köyde yaşıyor olmalarını kızlarının eğitimi 

için bir engel olarak görüyorlardı: 



 

 Köyde yaşıyor olmanın kendi kızının eğitimini etkilemediğini ama çok 

yakın bir akrabasının bundan etkilendiğini söyleyen bir anne şöyle diyordu: 

“Etkili değil Şenay  için ama amcasının kızını etkiledi. Araba sorunu 

yüzünden kız okumadı. Yatılıya da babası yollamadı.Şimdi evde. Tek sorun 

arabaydı.Ortayı bitirince bıraktı.Dersleri Şenay’dan  iyiydi.Oğlanı yolladı da 

kızı babası yollamadı. Kız çok ağladı ama hep gelip gitme yüzünden 

kaynım göndermedi.” 

                                                                                                     Melek 

Şenay’ın annesiyle bu konuşmayı yaptığımız sırada bahsedilen kız 

öğrencinin annesi geldi. Ona kızının neden ortaöğretime gidemediğini 

sordum: 

      “Erkek başının çaresine bakar. Kız yolda kalırsa ne yapacak? Ben 

büyüklerime laf geçiremem ki.Bir de ortalık kötü. Her şey oluyor okulların 

önünde. Ben güveniyorum ama zaman kötü.” 

Bu annenin söyledikleri tek sorunun köyde yaşamak ve bunun 

beraberinde getirdiği ulaşım sorunu olmadığını da gösteriyordu. Birçok 

anne ve baba ağız birliği etmişçesine, “ortalık kötü” “kızın başına bir şey 

gelirse” “ kız yolda yalnız yürüyemez” diyorlardı. Kızlarına erkek 

çocuklarına güvendikleri gibi güvenmiyorlar, onları daha güçsüz, 

savunmasız görüyorlardı. Bu durum yine de eskiye göre daha iyiydi. 

Oğlu ortaöğretime devam eden bir anne kendi köyünde kızların 

okutulmasıyla ilgili şunları söylüyordu: 

“Şimdi okutuyorlar. Çubuk’ta evi olan okutuyor.Şimdi heves edip 

okutuyorlar.İki senedir yatılıya da veriyorlar. Dayımın kızı öğretmen doğuda. 

Pek öyle çıkan yok ama okuyorlar.Eskiden “kızlar okuyup ne olacak?” 

derlerdi,şimdi kafaları çalışıyor demek ki.. zaten artık köye kız vermiyorlar. “ 

                                                                                                     Selma 

 

 



 

Çizelge 37. Köyde Yaşıyor Olmanın Kızlarının Ortaöğretime 

Devam Edememesinde Etkili Olup Olmadığıyla İlgili Baba Görüşleri  

  

B 

Etkili 8 

Etkisiz 1 

 

         “Köyde yaşıyor olmasaydınız çocuğunuzu okutur muydunuz?” 

sorusuna ise sekiz baba “evet” derken bir baba “yine de hayır” dedi.  

 “Çocuğunuzu tekrar okula göndermeyi ister misiniz?” sorusuna  

annelerden biri hariç tamamı “evet” diyordu.  

İki baba ekonomik koşullar düzelirse göndereceği cevabını verdi: 

       “Ekonomik durum iyi olursa çocuklarımı okutacağım. Gülçin için zaman. 

Zaman ne gösterirse. Şu an bir şey yapmıyor, evde.” 

                                                                                                     Giray 

         Bir  baba ve bir anne kızı isterse okutacağını söylüyordu: 

“Valla ben Cemile’ye  bağlıyım. Okumak isterse şimdi okuturum. 

Cafer 

 Üç baba ve bir anne  yakında bir lise açılırsa veya servis imkanı 

tanınırsa göndereceğini söyledi: 

“ Sirkeli’ye okul açsınlar Özlem’i  şimdi gönderirim.” 

                                                                                                               Selim  

“ İsterim, olmaz artık ama.İçinden gelse okuturum.Öyle bir imkan var 

mı? Olsa okuturum.Lise mi açılacakmış?” 

                                                                                                  Saniye 

Dört baba ve bir anne artık geç olduğunu düşünmekte ve 

göndermeyeceğini söylemekteydi: 

“(Nesrin) Kuran kursunda okuyor.Gidemez artık.” 

                                                                                                      Cahit 



 

“Okula dönme şansı yok.Bebe(Nesrin) oraya(Kuran kursu) temel 

attı, oraya ısındı artık.” 

                                                                                                    Hanım 

         Görüşme yapılan anne ve babaların tamamı “ulaşım” ve “kalacak 

yer” sorunundan şikayetçi oldu. Kızları ortaöğretime devam eden bazı 

babalar da “kalacak yer sorunu olsaydı okutamazdım” diyordu: 

“Kızım yatılı kalıyor. Kalacak yer sorun.Merkezde değiliz, taşımalı 

sistem malum. Biz ne zaman merkeze gidersek Fatma  o zaman rahat 

eder. Çocuğun başında olmak gerek. Ben de yatılı okudum, zorluğunu 

biliyorum.”  

                                                                                                     İlyas 

 “Ulaşım sorun yaratıyor tabi. Köyde servis yok.Ben arabamla getirip 

götürüyorum.İyi kötü bir arabam var ama zor oluyor.Çocuk(Ebru) Saray’a 

geliyor. Bazen işim oluyor.Çocuk orada soğukta bekliyor. Biz Sirkeli 

Belediyesi’ne söyledik. Otobüs versinler diye.Biz belediyeye bağlandık ne 

yapacağız kuru belediyeyi?Mesela burada oturan bazı çocuklar Saray’dan 

yürüyor. Bizim çocukların anneannesi var da kalıyorlar, okutuyoruz O 

olmasaydı okutamazdık.”  

                                                                                                    Bekir 

Anneler de bu durumdan şikayetçiydi: 

“Kızım (Fatma)  yurtta kalıyor.Kız çocuğu oğlan gibi olmuyor. Aklımız 

onda kalıyor. Üzülüyoruz. Kalacak yeri olursa yurtta da olsa okuturuz. 

Okuldan almayız” 

                                                                                                 Ayşegül 

“Bu yol sorunuyla ilgilenmelerini isterim.Otobüs olsa çocuklar eve gidip 

gelir.Çocuklarımın yanımda olmasını isterim.Her şeyleriyle kendim ilgilenmek 

isterim.Ama yol sorunu var. Gelemiyorlar sürekli.Kız çocukları 

okuyamıyor.Bizim köyümüz uzak bir köy değil.Ankara’ya çok yakın bir 

köy.İlkokul öğretmenimiz de çok memnun Ankara’ya yakın olmasından.Ama 

işte ilgilenmiyorlar. Sirkeli Belediye Başkanının bununla ilgilenmesi 



 

lazım.Sadece kendi çocuklarımız için değil bütün köy çocukları için 

düşünüyorum.Neden okuyamıyor bizim çocuklarımız?” 

                                                                                                       Suna  

Görüşme yapılan babaların içlerinde kızlarını okutabilmek için şehre 

göç etmeyi göze alan babalar da vardı: 

“Kızımı bazen amcasında bazen de halasında kalması için 

bırakıyorum. Pazartesi bırakıyor, cuma akşamları alıyorum.Bu çok zor 

oluyor. Bu yüzden seneye evi Ankara’ya taşıyacağım. Ben kendim servis 

şöförüyüm. Etlik’te çalışıyorum. Evi oraya taşırsam Ayşe için sorun 

kalmayacak.Küçük kız da ilköğretimde. Oğlan okuyamadı ama kızlarımı 

okutacağım. İleride kendi ayaklarının üzerinde dursunlar. Zaten ikisi de çok 

başarılı.” 

                                                                                                    İsmail 

Ortaöğretime devam edemeyen  beş erkek öğrencinin babası  

çocuğunun  ortaöğretime devam edememesinin ilk nedeni olarak “kendi 

isteksizliğini” ve “başarısızlığını” öne sürmüş, üç baba “ekonomik” nedenleri 

temel sebep olarak göstermiş bir baba da “geçici durum” olduğundan 

bahsederek “seneye gidecek” demişti. İkinci neden  babaların  tümü için 

“ulaşım” ve “kalacak yer” sorunuydu. Yalnız bu sorun köylere göre 

değişkenlik gösteriyordu. Ana yola ve ulaşım araçlarına uzak olan köylerde 

yaşayan öğrencilerin babaları çocuklarını ortaöğretime göndermeme 

nedeni olarak “ulaşım” ve “kalacak yer” sorunundan şikayetçi olarak , bu 

sorunu çok önemli bulurken; yakın köylerdeki babalar sorunu önemsiz 

görmekte yalnız sorun olarak “ulaşımın uzun zaman almasını ” dile 

getirmekteydiler.  

  Dört anne çocuklarının okula gönderilmemesinin en önemli nedeni 

olarak “başarısızlıklarını” ve iki anne “kalacak yer sorununu” söyledi. İki 

anne “ekonomik nedenlerden dolayı” yanıtını verdi . Bu anneler ilk neden 

olarak bunları sayarken, başarısızlığın yanına “kendisi istemedi”, “kalacak 

yeri de yoktu” gibi ikinci yanıtlar ekliyorlardı. 

       Babaların başarısızlıkları nedeniyle çocuklarına kızgın oldukları 

aslında okutmaya istekli oldukları görünüyordu: 



 

“Ben okumasını çok istedim, okumayan adam olmuyor. Ama(Murat) 

“ben okumayacağım, çalışacağım” dedi. Biz de işe verdik”  

                                                                                            Muharrem 

 “Ali “okumam” dedi. Kafası almıyor.Ben okulda birinciydim 

matematikte.İki koyun satıp para kazanamıyor, hesap yapamıyor. “Oku, 

kendini kurtar” dedim ben buna.Bunların hepsi aynı.Sedat’ın traktörü var, 

Bahçeli’de dolmuş hatları var. Okur mu?Bizimki de ondan etkilendi.”  

                                                                                                  Ahmet 

 “Oku oğlum” dedim. “Görüyorsun halimizi” dedim. “Ben 

okumayacağım, Ankara’da sanata gireceğim” dedi. ( Mert)Okursa 

gönderirdik.” 

                                                                                                 Gürbüz 

 “Yokluk var. Şahsıma konuşuyorum, diplomasını aldım, daha 

parasını veremedim. Yokluk için okutamıyorum Aziz’i . Maddi durumum 

olsa istediğim gibi okuturum .”  

                                                                                              Abdullah 

         Çizelge 38. Erkek Çocuklarını Ortaöğretime Göndermeme 

Nedeni 

          

        

 Veliler köyde yaşıyor olmalarını sorunun bir nedeni olarak 

görüyorlardı. “Köyde yaşamasaydınız çocuğunuz ortaöğretime devam eder 

miydi?” sorusuna kız öğrencilerin babalarının çoğu ve erkek öğrencilerin 

babalarının tamamı “evet” yanıtını verdi. Altı kız öğrencinin annelerinin 

“evet” üç annenin “kendisine bağlı” yanıtını verdiği görüldü. Kendisine 

 N 

B         A 

Ulaşım ve kalacak yer yüzünden 7           6 

Kendisi istemediği için 6           5 

Ekonomik durumumuz kötü 3           3 

Başarısız olduğu için 6           5 

Çalışmak zorunda olduğu için  -            1 

Karşı olduğum İçin -           - 



 

bağlı” seçeneği “evet” olarak değerlendirilirse annelerin tamamının köyde 

yaşamamaları durumunda kızlarını okutmayı istedikleri düşünülebilir. Aynı 

soru erkekler için sorulduğunda verilen cevaplar incelendiğinde sekiz 

annenin de “evet” yanıtını verdiği görülüyordu.   

e. Velilerin Çocuklarını Ortaöğretime  Gönderme Nedenleri 

         Araştırma kapsamındaki 22 kız öğrencinin 13’ünün, 25 erkek 

öğrencinin 17’sinin ortaöğretime devam ettiği araştırma bulgularındandır. 

Anne ve babalara  görüşme sırasında “ kız çocuğunuzu neden 

okutuyorsunuz?” sorusu soruldu. On baba   “okusun, kendisini kurtarsın, 

meslek sahibi olsun, ileride kimseye muhtaç olmasın”  cevaplarını verirken 

bir baba kızını  dini emir gereği okuttuğunu söyledi: 

“Dünya ve ahiret için. Hem kendisine hizmet etsin hem İslama. İlmi 

öğrensin, öğretsin.” 

                                                                                                      İlyas 

İki baba hayat şartları nedeniyle okumanın artık şart olduğunu 

belirtiyordu: 

“Hayatları boyunca yapabilecekleri en güzel iş okumak. Üstelik hayat 

şartları malum.Okumayan geçinemez.” 

                                                                                                   Osman 

Anneler de benzer şeyler söylüyorlardı. İlk neden olarak sekiz 

annenin “bir meslek sahibi olsun” bir annenin “kimseye muhtaç olmadan 

yaşasın” iki annenin “köyden kurtulsun” bir annenin “benim gibi cahil 

kalmasın” yanıtını verdiği görüldü.Bir anne “Ülkemizin gelişmesi için” 

yanıtını veriyor, Avrupa Birliği’nden söz ediyordu: 

 “Ülkemizin gelişmesi için.Şu anda Avrupa Birliği’ne girmeyi 

düşünüyoruz.Lise mezunu da olamadıktan sonra A.B’ye girmemizin bir 

anlamı yok.Ben öyle düşünüyorum.”  

                                                                                                    Suna 



 

Aynı anne, okumanın günümüzün ekonomik koşullarında artık şart 

olduğunu belirtiyor, ülkenin aydınlık geleceği için eğitimli kadınlara ihtiyaç 

olduğunun bilincinde olduğunu ifade ediyordu:  

         “Çocuklar okusun dedik.Bundan sonra okumayanlar zaten aç kalır.Bir 

ilkokul mezunu ne yapabilir Ankara’da olsa?Ancak Siteler’de sanayide 

çalışır.Hiçbir şey yapamaz. Bence kızlar üniversiteyi bitirmeliler. Bir meslek 

sahibi olana kadar okumalılar.Ülkenin aydınlık geleceği kızların okumasına 

bağlı. “ 

İki anne kendileri okuyamadıkları için  kızlarının okumasını , bir 

meslek sahibi olmasını çok istiyordu: 

“Biz okuyamadık o okusun.Ben çok istiyorum okumasını. Beni 

babam okutmak istedi. Ben gitmedim.Onlarsız duramadım.Elin yanında 

kalamadım. Ben okuyamadığım için Şenay’a daha çok heves ediyorum 

ama bilemiyorum artık. Bir meslek sahibi olsun, kimselere muhtaç 

olmasın.Bir meslek sahibi olana kadar okusun.” 

                                                                                                    Melek  

“Açık Lise okuyor Berna.İlerisi için okuyor. Ben okumadım. 20 sene 

oldu ben evleneli. Kuranı okuyorum . Türkçe’yi  okuyamıyorum.Okusaydım 

İlkokulu,ortayı, liseyi daha değişik olurdu.Onu sonuna kadar , okuyabildiği 

yere kadar okutacağım.Benim gibi cahil kalmasın.” 

                                                                                                  Türkan 

Kızının köyde kalmasını istemeyen bunun için de okumasını 

destekleyen bir anne şunları söylüyordu: 

“Okuması için gayret gösterdim. “Kızım oku” dedim. “ Biz köyde 

uğraşıyoruz, sen rahat ol “dedim.” 

                                                                                                   Fatma 

Erkek öğrencilerin anne ve babaları da çocuklarını daha çok bir 

meslek sahibi olmaları için okutuyorlardı.16 babanın 15’i  “meslek sahibi 

olması için” erkek çocuklarını ortaöğretime gönderme düşüncesindeyken 

bir baba “bize bakması için” cevabını vermişti. 15 annenin “bir meslek 



 

sahibi olsun” bir annenin “daha iyi durumda olması için” yanıtını verdiği 

görüldü. Bir  anne de “ okumayana köyde de artık  kız vermiyorlar” diyordu. 

Oğlu ortaöğretime devam eden anneler, okumayanların iş bulmakta 

zorlandığına dikkat çekiyorlardı: 

 “Biz okutacaktık.Ertan “Okumayacağım” dedi.”Okumayacaksan boş 

durma, askere git, mesleğini tut” dedik. Sonra karar değiştirdi.” 

Okuyacağım” dedi. Biz de gönderdik. Bu sene iyi gelirse dersleri devam 

ettireceğiz. Yoksa işe sokacağız. İki senesi var zaten sonra asker. Biz 

okumasını çok istiyoruz ama bakalım.Okumayanlar bir işe giremiyorlar. 

Okuyunca iş bulur” 

                                                                                                  Selma 

“Okumazsa iş bulamaz.Şimdi lise mezunları bile işsiz kalıyor. 

Üniversiteyi de okumasını istiyoruz. Dershaneye gönderiyoruz şimdiden.” 

                                                                                                   Neriman 

           “Kızınızın okul tercihinde etkili oldunuz mu” sorusunda babaların 

10’u çocuklarının okul tercihlerine karışmadıklarını belirtirken dört baba  

tercihleri beraber yaptıklarını söyledi: 

 “Sınavla kazanınca ben oraya( Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne ) 

göndermeyi tercih ettim” 

                                                                                                  Yılmaz 

         “Tercihleri beraber yapmıştık. Tabi etkili olduk.” 

                                                                                               Sadettin 

  Erkek çocuklar için aynı soru sorulduğunda bir baba hariç babalar 

erkek çocuklarının kurumlarını kendilerinin seçtiğini söylüyorlardı: 

            Çizelge 39. Babaların Çocuklarının Kurum Tercihinde 

Etkili Olup Olmadıkları  

 K E 

 B B 

Etkili 3 1 

Etkili Değil          10          16 



 

 

       “Kızlar ne kadar okutulmalı? “ sorusuna yine yedi baba ve üç anne 

“kendisi ne kadar isterse” cevabını verirken iki baba ve beş anne  “sonuna 

kadar” diyordu. İki baba ve üç anne  “meslek sahibi olana kadar” derken iki 

baba ve iki anne ” üniversiteyi bitirene kadar” cevabını verdi. Buna göre 

kızları ortaöğretime devam eden  anne ve babaların hiç biri ilköğretim 

mezunu olmayı kızları için yeterli görmüyordu.  

 

Çizelge 40. Babaların Kız ve Erkek Çocuklarının Ne Kadar 

Okutulmasıyla İlgili Görüşleri 

Ne kadar okutulmalıdır? B 

Kız 
için 

B 

Erkek 
için 

İlköğretim - - 

Lise - - 

Üniversite 2 3 

Yüksek Lisans -  

Diğer( İstediği kadar, sonuna kadar, meslek sahibi 
olana  kadar) 

11 10 

    

        “Köyde yaşıyor olmanız çocuğunuzun  eğitimi için sorun yaratıyor 

mu?” sorusuna kız çocuklarının  babalarının tamamı, ve annelerinin onu  

“evet” yanıtını verdi.En önemli neden olarak “ulaşım” ve “kalacak yer” 

sorununu gösteriyorlardı. Yedi baba bu durumun ileride kızlarını okuldan 

almaya neden olmayacağını belirtti. Dört baba gerekirse kızları için ilçeye 

veya şehre taşınabileceklerini söyledi. İki baba ise kızlarını okuldan almak 

zorunda kalabileceklerini belirttiler.  

         Çizelge 41. Anne ve Babaların Köyde Yaşıyor Olmanın 

Çocuklarının Eğitimi İçin Sorun Yaratıp Yaratmadığıyla İlgili Görüşleri 

 N 

B        A 

N 

B        A 

Sorun Yaratıyor 13     10 7         9 

Sorun Yaratmıyor -          3 9         8 

  



 

Babaların tamamı yaşanan en büyük sorun olarak “ulaşım” ve 

“kalacak yer” sorunundan bahsetmişlerdi. Annelerin çoğunun da bu soruna 

değindiği görüldü. Kızları yatılı okuyan veya akrabasının yanında kalan 

babalar “kızlarını yeterince takip edemediklerinden” ve “fazla para 

harcadıklarından” yakınırken, okula Sirkeli servis aracı veya özel servis 

araçlarıyla devam eden kız öğrencilerin babaları yol parasından, yolun 

uzaklığından şikayetçi olmuşlardı. Anneler için de yaşanan en büyük sorun 

olarak “ulaşım” ve “kalacak yer”di: 

 “Ulaşım çok zor.Ayşe amcasında kalıyor. Halasında da kaldı. Servis 

olmuyor. Araç uymuyor. Sinem var mesela. Babası alıyor.Sinem Çubuk’a 

yakın. Servis geliyormuş. Servis saatleri uymuyor. Ayşe zorluk çekiyor. 

“Anne herkesin evi gibi olmuyor “ diyor. Babası gitse Ankara’ya giderim. 

Kızımın akşamları evde olmasını çok isterdim. Saat yedi buçukta 

çıkıyorlarmış. Çıkınca kararıyor. “Bayağı bir korkuyorum” diyor. Sabahçı 

olmak istiyor.Babası da biz de endişeleniyoruz. Tek başına orada.” 

                                                                                                                 Lale 

“Liseye giden köyden  iki kişi var. Ayşe  akrabalarında kalıyor. 

Sinem’i babası arabayla bırakıyor. Çubuk’ta okuduğu için ulaşım sorunlu 

oluyor. Ulaşım sorunu yüzünden dershaneye gönderemiyoruz. Dershaneye 

gidemediği için derslerinde geri kalıyor. “ 

                                                                                                    Zuhal 

Ulaşım ve kalacak yer sorunu kadar önemli bir sorun daha vardı 

anneler için. O da köylerde verilen temel eğitimin yetersizliğinden 

kaynaklanan ortaöğretimdeki ders başarısızlıklarıydı: 

 “Devlet kız çocukları okutulsun diye kampanyalar başlattı.Gelsinler 

beraber okutalım.Ankara’ya çok yakın bir köy burası. Otobüs olması gerekli 

bence. Bir de bizim bu köylerde çocukların aldıkları eğitim çok 

zayıf.Çocuklar liseye gittiklerinde dersleri zayıf oluyor.Mesela bilgisayar 

ödevleri zayıf oluyor.Buradan temel eğitimi alsalar onlar için daha iyi olur. 

Bir inşaatta temeli ne kadar sağlam atarsanız bina o kadar sağlam 

olur.Benim ilgilenmem yetersiz kalıyor.” 

                                                                                                   Suna 



 

Erkek çocuklar için ise eğitimle ilgili sorunlar ulaşımdan önce 

geliyordu.Bu durum anneler için “ulaşım” sorununun kız çocuklarını daha 

fazla ilgilendiren bir sorun olduğunu düşündüklerini gösteriyordu. Uzak olan 

köylerde yaşayan erkek çocukları için ise “ulaşım” sorunu daha önemli 

görünüyordu.Bir anne en önemli sorun olarak ekonomik sorunlardan 

bahsederken iki anne çocuklarının  derslerindeki başarısızlıklarından 

bahsetti.Ekonomik sorunlardan ayrıca dört anne daha sözetti. Aynı soruda 

erkek öğrenciler için  dokuz baba “başarısının yeterince yüksek 

olmadığından” şikayetçi oldu.Beş baba “ulaşım” sorunundan bahsetti. Bu 

babalar çocuklarının bazen köye yürüyerek gelmek zorunda kaldıklarını 

belirttiler. İki baba “herhangi bir sorun yaşamadıklarını “söyledi. 

” Bir   sorunumuz   yok   .  Okumasını  çok istiyoruz.   Mete zaten 

çok başarılı. Öğretmenleri tarafından seviliyor. Okuyup iyi işler yapacak”  

                                                                                                   Faruk 

Çizelge 42. Öğrencilerin Ortaöğretime Devam Ederken 

Karşılaştıkları Sorunlarla  İlgili Veli Görüşleri 

 K E 

Sorunlar N 

B        A 

N 

B        A 

Ulaşım ve Kalacak Yer 13      14 5         8 

Ekonomik Sorunlar 5         5 -           - 

Ders Başarısı -          4 9       12 

Sorun Yok -          - 2          - 

         On iki anne  en önemli sorun olarak çocuklarının başarısızlığını 

söyledi.Annelerin sekizi  ayrıca “ulaşım” sorunundan bahsetti. Özellikle ana 

yola uzak olan ve düzenli araç gitmeyen köylerde yaşayan erkek 

öğrencilerin anneleri çocuklarının yürümek zorunda kaldığından veya 

tanımadıkları insanların arabalarına bindiklerinden bahsettiler. Anneler 

erkek çocukları için de endişe etmekteydiler: 

“Araba yok, motor yok. Zor oluyor.Gözün arkada kalıyor. Bazen 

tanımadığı arabalara biniyor, gerçi köyün adamları çoğu ama… İsterdim ki 

servis olsun, sabah gitsin akşam rahatça dönsün”  

                                                                                                 Gülizar 



 

”Alan olursa arabaya biniyorlar. Her arabaya da güven olmaz. Bu yol 

sorunu kızlar için daha büyük problem. Kimin yanında kalacak 

kızlar?Erkekler için de zor.Karda kışta çocuklar yürüyor.Önlerine köpekler 

geçiyor.Ankara’ya uzak, doğuda falan olsak tamam ama Ankara’ya çok 

yakın bir köy, çok üzülüyoruz.”  

                                                                                                     Dilek 

Ulaşım sorunu yüzünden akrabalarının yanında kalan erkek 

öğrenciler de vardı ve anneler bunu bir sorun olarak görüyorlardı: 

“Abisi ve ablasıyla Çubuk’ta kalıyor.Onlar yatılıya verdirmediler.”Biz 

varken yatılı da neymiş” diyorlar. Büyüğü iyi okuttum da bu elektriği zor 

tutturdu. En büyük sorunlar bunlar.Ulaşım yok, kalacak yer sorun.” 

                                                                                                   Nergiz 

 m. Velilerin Çocuklarının Devam Ettikleri Ortaöğretim Kurumu 

Hakkındaki Düşünceleri 

           Kız çocukları ortaöğretime devam eden 13 babaya ve 14 anneye 

görüşmeler sırasında “ çocuğunuzun devam ettiği ortaöğretim kurumu 

hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?” sorusu soruldu. Kız öğrencilerin 

babalarının tamamı olumlu görüş bildirdiler. Bazı babalar kızlarını İmam 

Hatip Liseleri’ne yönlendirmiş,  bu nedenle OKS sonucuna sevinmişlerdi: 

  “ Yasemin’in İmam Hatip Lisesi’ne gitmesi hem  kendisi için hem 

bizim için daha uygun oldu. Diğer liselerde şiddet var, kız erkek ilişkileri çok 

bozuk” 

                                                                                                  Yılmaz 

“Seda Kendisi aslında düz lise istiyordu. Ama İmam Hatip olmasına 

seviniyorum. Böylesi daha hayırlı diye düşünüyorum” 

                                                                                             Saadettin 

 Kızının üniversiteyi okumasını destekleyen babalar da vardı ve bu 

babalar  kızları için özellikle akademik eğitim istemişlerdi: 

  “Filiz  Kendisi Anadolu Lisesi istiyordu ama olmadı. Düz lise 

okumasını biz de destekledik. Üniversiteyi de okutacağız inşallah.”                                                                                     



 

                                                                                                          Mustafa 

Bir baba kızının okul tercihinde kardeşi ile aynı okula gitmenin 

önemli olduğunu şöyle açıklıyordu: 

 “Elif ,kardeşi(İsmet) ile aynı okula gidiyor. Beraber gidip geliyorlar. 

Derse giriş ve çıkış saatleri aynı oluyor. Ben ikisini de arabamla 

Karşıyaka’ya  bırakıyorum, Sirkeli’nin aracına biniyorlar. Akşam da 

alıyorum”                                                                                              Ayhan 

Babaların olumlu düşüncelerinin farklı nedenlere bağlı olduğu 

görülüyordu. 

On anne kızlarının devam ettiği ortaöğretim kurumundan memnun 

olduklarını söyledi. Üç anne “ ben bilmem, toplantılara babası gidiyor” 

diyerek babanın daha etkin olduğunu vurguluyordu: 

“Valla ben bilmiyorum. Toplantılarına babası gider. İş güç benim üstüme, 

zamanım yok ki. “ 

                                                                                                    Sevgi 

  Annelerden yalnız ikisi kızının okul tercihinde etkili ve bilinçli 

olduğunu belirtiyordu: 

“Gönderdiğimiz okul bir meslek okulu. İleride kendi sevdiği bir 

mesleği yapabilmesi için buraya yazdırdık. Kendisi istedi, biz de onu 

destekledik.Okulundan memnunuz.” 

                                                                                                Zuhal 

“Büyük kızım Ticaret Meslek Lisesi’nde okuyor.Aydınlıkevler’de.Halk 

Bankası’nda staj yapıyor.Onun için Ebru’nun da ticatere gitmesini istedik. 

Bir de anneannesi Hasköy’de oturuyor. Ailemiz beraber konuştuk. Ortak bir 

karar verdik. Çocuklar okusun dedik. Öğretmenleri çok iyi, çok 

memnunuz.Bu okulu bitirenin İş bulması daha kolay oluyor.Bankalara falan 

girmesi açısından…Bir de bilgisayar bölümünde okuyorlar benim 

kızlarım.Çağımız bilgisayar çağı.Bir de meslek liselerinin katsayılarını 

düzenlediler üniversiteye geçişte.Yatay geçiş de var.Onun için istedik. En 

çok benim isteğim.” 



 

                                                                                                    Suna 

Anneler genellikle tercihlere karışmadıklarını, yalnız okutmak 

istediklerini söylediler.Hatta tercihlerde babanın etkisi göze çarpıyordu: 

“Kazanınca babası oraya gönderdi. Kendisi de istedi. Orayı tercih etti 

,babası da “tamam” dedi.” 

                                                                                                      Lale 

Çizelge 43.Velilerin Çocuklarının  Devam Ettiği Ortaöğretim 

Kurumu Hakkındaki Düşünceleri 

 K E 

 N 

B       A 

       N 

B        A 

Olumlu 13     10 8         9 

Olumsuz -          - 8         2  

Görüş Yok -          3  -         5 

 

          Erkek  çocukları ortaöğretime devam eden 16 babanın aynı soruya 

verdikleri yanıtlar şöyleydi: Sekiz baba olumlu görüş bildirdi,iki baba 

Anadolu lisesi kazanamadığı için,altı baba ulaşım koşulları nedeniyle 

oğlunun mecburiyetten öyle bir tercih yaptığını belirtti. Babaların yarısının 

çocuğunun devam ettiği ortaöğretim kurumundan memnun olmadığı 

görülüyordu. 

Bir baba oğlunun aslında meslek lisesini kazandığını söylüyor,buna 

rağmen düz liseye göndermesini şöyle açıklıyordu:  

“Ben düz liseye gitmesini istedim.Anadolu Meslek Lisesi’ni 

kazanmasına rağmen göndermedim. YÖK ve aynı görüşteki bağnaz, gerici 

kafalılar meslek liselerinin önünü tıkıyorlar.” 

                                                                                                      Ziya 

  Aynı soruya dokuzannenin olumlu yanıt verdiği görüldü. İki anne 

olumsuz yanıt verirken beş anne kurum hakkında bilgisi olmadığını söyledi. 

Tercihlerde olduğu gibi toplantılarda da annelerin etkinliği yoktu:  



 

“Kendisi babasıyla karar verdi. Başka yere gidemedi. Uzak diğer 

okullar. Ora daha yakın olduğu için.Okuluyla ilgili bilgim yok. Lise 

işte…Toplantılara babası gider. ” 

                                                                                                     Esma 

Bu durumun nedeni şu sözlerle anlaşılıyordu: 

“Ben gitmem. Toplantılara babası gider.Köy yerinde kadın gitmez. “ 

                                                                                                  Gülizar  

e. Velilerin Çocuklarından Gelecekteki Beklentileri 

       Görüşmeler sırasında çocukları ortaöğretime devam eden velilere 

“çocuğunuzdan gelecekte neler bekliyorsunuz?” sorusu yöneltildi. 22 

babanın 11’i gelecekte kızından “iyi bir meslek sahibi olmasını”, iki baba 

“topluma yararlı biri” olmasını ,iki baba” sonuna kadar okumasını” 

beklediğini belirtti.Dört baba “mutlu olmasını” beklerken “bir baba” yüzümü 

kara çıkarmasın yeter” diyordu. Yedi baba görüş bildirmedi.Görüş 

bildirmekten kaçınan babalar “ gelecek ne gösterir bilemem” , “Allah bilir” , “ 

gelecek olsun da görürüz ne olacağını”, “ kendisine bağlı”, “ kendim için bir 

beklentim yok” gibi yanıtlar veriyordu. Annelerin verdikleri cevaplar 

incelendiğinde kızları ortaöğretime devam eden annelerin “okumasını, 

kendisini kurtarmasını, bir meslek sahibi olmasını” gibi cevaplar verdiği ve 

olumlu beklentiler içinde olduğu görüldü.Çocukları ortaöğretime devam 

etmeyen anneler “ iyi olmasını”, “mutlu olmasını” gibi yanıtlar 

vermişlerdi.Görüşme yapılan 22 annenin 13’ü “okumasını, bir meslek sahibi 

olmasını” yanıtını verdi. On anne “okumasını, kendisini kurtarmasını” 

bekliyordu. Kızları ortaöğretime devam etmeyen anneler “iyi olsun” veya 

“mutlu olsun” yanıtını verdiler. 

 

 

 

 

 



 

Çizelge 44. Velilerin Çocuklarından Gelecekteki Beklentileri 

 K E 

 

 

N 

B        A 

N 

B     A 

İyi Bir Meslek Sahibi Olması 11     13 15  22 

Topluma Yararlı Biri Olması 2         1 14    3 

Sonuna Kadar Okuması 2 2       - 

İyi,Mutlu Olması 4       16 -     17 

Görüş Yok 7 1      1 

Okuması -        13 -        - 

Kendisini Kurtarması -        10  

 

                 Görüşme yapılan erkek öğrencilerin  babalarının 15’i 

çocuğunun  “iyi bir meslek sahibi olmasını”, beklediğini belirtti.14 baba” iş 

sahibi olmasını” beklerken iki baba “kendini kurtarsın” dedi.Ayrıca bir baba 

“bizi ele güne muhtaç etmesin” dedi. 

       Araştırma kapsamındaki erkek çocukların babalar çocuğunun iş ve 

meslek sahibi olmasını isterken çocuğundan beklentisi olmayan babanın 

bulunmadığı görülmektedir. 

D. OKUL YÖNETİCİLERİYLE VE DERS ÖĞRETMENLERİYLE 

YAPILAN GÖRÜŞMELERDEN ELDE EDİLEN BULGU VE YORUMLAR 

Araştırma kapsamında , köylerden taşımalı olarak eğitimin yapıldığı 

Sirkeli Beldesi’ndeki Sirkeli ilköğretim Okulu  müdürü ve müdür 

yardımcısıyla ,8. sınıfların derslerine giren öğretmenlerle,eski sınıf 

öğretmenleriyle yüz yüze görüşüldü. Dumlupınar Köyü’ndeki  Dumlupınar 

İlköğretim Okulu Müdürü ile görüşme yapılmadı.Bunun nedeni okul 

müdürünün göreve çok kısa bir süre önce başladığını söyleyerek “yardımcı 

olamayacağım” demesiydi.Bu okulda da yalnızca Sosyal Bilgiler ve Fen 

Bilgisi öğretmeniyle görüşüldü. Çünkü diğer branşların öğretmenleri yoktu 

ve iki öğretmen tüm branş derslerine giriyorlar, ya da dersler boş geçiyordu.   

Sirkeli İlköğretim Okulu’nda görev yapan yedi ders öğretmeninin 

beşiyle servis aracında ikisiyle de öğretmenler odasında 1 Haziran 2006’da  

görüşüldü. Müdür ve bir  müdür yardımcısı ile yöneticilerin kendi odalarında 



 

3 Haziran 2006’da birer  görüşme yapıldı. (Öğretmenlerin kimliklerinin 

ortaya çıkmaması için branşları rapora yansıtılmamıştır.) Öğretmenlerden 

ikisi( Doğan, Ece) ve müdür yardımcısı (Gamze) öğrencilerin daha önce 

sınıf öğretmenliklerini yapmışlardı dolayısıyla onları da ailelerini de iyi 

tanıdıklarını düşünüyorlardı. Diğer öğretmenlerin tamamı öğrencilerin branş 

öğretmenleriydi. Öğretmenlerden üçü (Fatoş,Şebnem,Sezen) 

görevlendirme ya da sözleşmeli öğretmenlerdi yani yalnız bir eğitim öğretim 

yılı için okulda bulunuyorlardı. Okul müdürü ise göreve altı ay kadar önce 

başlamıştı.Bu nedenle görüşmenin başında okulu ve öğrencileri yeterince 

gözlemleyemediklerini belirttiler. İki öğretmen (Doğan,Ece) on yıldır  Sirkeli 

Beldesi’nde yaşıyordu ve çevreyle ilgili gözlemlerinin güvenilir olduğu 

kanısına vardım. Onların dışında müdür yardımcısı (Gamze) ve bir 

öğretmen(Selda) de ilk görev yerlerinin Sirkeli İlköğretim Okulu olduğunu 

ve uzun yıllardır bu okulda çalıştıklarını, çevreyi ve öğrencileri iyi 

tanıdıklarını anlattılar. 

Görüşmeler sırasında öğretmenlere öğrencilerin kendi derslerindeki 

başarıları soruldu. Bu soruyla kız ve erkek öğrencilerin başarı 

karşılaştırması yapılabilecekti. Öğretmenlerin tamamı kız öğrencilerin kendi 

derslerinde daha başarılı olduğunu söyledi: 

“Kızlar daha başarılı çünkü kızlar daha düzenli. Bu yalnızca ders 

notları açısından değil, tutum ve davranışları açısından da geçerli.Kızlar 

daha olumlu bir tablo sergiliyorlar.” 

                                                                                                           Fatoş 

 “Kızlar daha başarılı. Bunu dersteki sorumluluklarını yerine getirme 

durumuna göre söylüyorum. Tabi bu notlarına da yansıyor”  

                                                                                                   Sezen 

“Kızlar daha başarılı. Bunu derste sorduğum sorulara aldığım 

cevapları, not ortalamalarını, araştırmaya olan meraklarını düşünerek 

söylüyorum. Kızlar daha ilgililer. Ödev sorumlulukları gelişmiş, özellikle 

araştırma ödevlerinde çok istekliler. Erkekler ise ilgisiz.” 

                                                                                                     Dilek 



 

 “Kızlar daha başarılı. Sınıf içi değerlendirmelere ve not 

ortalamalarına göre söyleyebiliyorum.” 

                                                                                               Şebnem 

Başarı durumunun köylere göre değişkenlik gösterdiği 

savunuluyordu: 

 “Mesela Abadan Güzelyurt’a göre daha gelişmiş bir köy. Çocuklarını 

okutmak istiyorlar.  Köylere göre bir değişkenlik var. Geldibuldu yani 

Güzelyurt köyü çok geri kalmış bir köy. Okumanın önemini kavrayabilmiş 

değiller. Geldibuldu köyü için ailelerin eğitimsizliği çok büyük bir sorun. 

Eğitime bakış açılarının değişmesi gerekiyor.” 

                                                                                                 Gamze 

 “Güzelyurt köyünde eğitime pek sıcak bakılmıyor. İlgisizler.Bu da 

çocukların başarısız olmasına yol açıyor” 

                                                                                                  Doğan 

 Yöneticiler ve öğretmenler toplumsal cinsiyet ayrımcılığının kısmen 

de olsa yapıldığı gözlemlerine yer veriyordu: 

“Böyle ayrımlar var. Kız öğrencilerin okutulması daha geri planda. 

Aslına bakarsanız bazı köylerde erkeklere de okuma şansı 

verilmeyebiliyor.” 

                                                                                                   Aydın 

”Belirgin bir ayrımcılık yok ama tek tük rastlanabilir. Sadece bir aile 

“okuyup da kötü kadın mı olacak” diye bir tepki verdi, ki bu tür tepkiler de 

yavaş yavaş ortadan kalkıyor.” 

                                                                                                 Gamze 

 “Aileler eğitime önem vermiyor. Çocuklar arasında ayrım var. Erkekler 

daha üstün, kızlar ikinci planda. İzlenimlerim bu yönde. Genellikle kız 

öğrencileri ve çalışan bayanları kötü kadın olarak gören veliler var. Bu seneki 

8. sınıfların ailelerinin bir kısmını da tanıyorum .Erkek çocuk daha çok 

isteniyor. Geçenlerde birisi bana “hocam, çocuk yapmayı düşünüyoruz da, 

nasıl erkek olur” diye sordu. Annelerden ziyade babalar karşı kızların 



 

okumasına. Sohbetlerimiz sırasında kız çocukların okumasını istemeyen 

babalara rastladım. İlköğretim zorunlu olmazsa onu da okutmazlar. Devlet 

kurumlarında çalışan babalar, çalışan kadınlara iyi gözle bakmıyor. Buradan 

mezun olan bir kız öğrenci şu an öğretmen. Ben örnek olarak onu 

gösteriyorum..” 

                                                                                                     Doğan 

“Geçen gün bir veli geldi. Bana” liseye göndereyim mi?” diye sordu. 

Ben de “gönder” dedim. Kararsızlığının nedeni derslerindeki başarısızlık. 

Ama eğer çocuğu erkek olsaydı bu soruyu sormazdı.” 

                                                                                                  Şebnem 

“Maddi sorunlar özellikle kız öğrenciler için çok büyük sorun. Yine yol 

sorunu da önemli. Özellikle kızlar bu sorunu aşamıyor.” 

                                                                                                        Dilek 

“Aileler ayrım yapıyor.Özellikle başarısı düşük kızlar için bu bir bahane 

oluyor ve aile bu durumu kullanıyor. Ama aynı durum erkekler için geçerli 

değil. Aileler notları düşük bile olsa erkek çocuklarını dershaneye gönderip 

sınava hazırlıyorlar.” 

                                                                                                      Sezen 

“Özellikle bazı köylerde kız erkek ayrımı yapılıyor.Bu konuda özellikle 

kızlar sessiz kalıyor, utanıyorlar. Aileleri göndermek istemiyor. Yalnız bu 

öğrencilerin sayısı çok değil. “ 

                                                                                                       Fatoş 

“Erkek olsa gönderiyorlar. Kızları yollarda rezil olmasın diye ve başına 

bir şey gelmesin diye göndermek istemiyorlar.” 

                                                                                                       Selda 

 Selda öğretmen buna yine de  ayrım yapıldığına inanmıyordu: 

          “Hayır. Özellikle Sirkeli’de yaşayan bir kız öğrencinin bedensel 

özrüne rağmen babasının onu okutmak için çırpınması bende böyle bir 

kanaat oluşturdu. Yine Kösrelikkızığı’ndan bir çok veliyle yaptığım 

görüşmede de gördüm ki, okutmak için yolu problem etmeden Pursaklar’a 



 

veya Çubuk’a kız çocuklarını gönderecekler. Buradaki aileler okumayan 

kızların ileride istismara, dayağa, kötü muameleye daha açık hale 

geleceğini anlamış görünüyorlar. Bu yüzden de kendi ayaklarının üzerinde 

durabilsin diye kızlarını okutmak istiyorlar. “(Körselikkızığı Köyü ile ilgili 

düşüncesinin doğru değildi;bu köyde yaşayan kız çocuklarından yalnızca 

ikisinin ortaöğretime devam ettiği, birinin açık lise okuduğu araştırmamızın 

bulgularındandır.)  

        Yöneticilere ve öğretmenlere  “8. sınıflarda okuyan öğrenciler sizce 

hangi nedenlerle ortaöğretime devam etmeyebilir? Bu konudaki engeller 

neler olabilir?” sorusu yöneltildi. Soruya verilen cevaplar incelendiğinde  

aile, başarısızlık,ekonomik sıkıntılar,evlilik düşüncesi gibi nedenlerin 

sayıldığı görüldü.Verilen cevapların bazıları araştırma sonuçlarımızla 

çelişiyordu. Bunun çeşitli nedenleri olabilir. Birincisi görüşme yapılan 

öğretmenlerin bazıları okulun kadrolu öğretmeni olmamaları nedeniyle 

öğrencileri ve çevreyi yeterince tanımıyor olabilirler. İkincisi öğretmenler 

öğrencileriyle iyi iletişim kuramıyor, ailelerle çocuklarının ders başarıları 

dışında görüşmüyor olabilirler. Üçüncüsü öğrenciler öğretmenlerine yanlış 

bilgi vermiş olabilir.En önemlisi de öğretmenler var olan gerçekleri söyleme 

kaygısından  çok kendi görüşlerini dile getirdiler:  

“Köylüler eğitime çok uzak. Sirkeli’deki velilerle köylerdeki velilerin 

bakış açısı farklı.Sirkeli dışarıdan gelenler sayesinde biraz asimile olmaya 

başladı, kabuğunu kırıyor. Ama köylerde köylülük aşılamadı. En önemli 

sorun ulaşım. “ 

                                                                                                    Aydın 

“Bu sene de taşımalı köylerden gelenler büyük oranda devam 

etmeyecek. Ama Sirkeli’de oturanların hepsi devam edecek. Mesela 

Geldibuldu yani Güzelyurt köyü çok geri kalmış bir köy. Okumanın önemini 

kavrayabilmiş değiller. İkincisi de taşıt problemi olduğundan gidiş geliş 

yapamıyorlar. Maddi durumları iyi. Araç sorunu halledilirse çocuklar okula 

devam edebilir.Ama en önemlisi Geldibuldu köyü için ailelerin eğitimsizliği. 

Eğitime bakış açılarının değişmesi gerekiyor.” 

                                                                                                  Gamze 



 

“Okumayı teşvik etmiyorlar. Nasıl olsa arsalardan dolayı gelecekleri 

garanti altında. Yani gelecek kaygısı yok. Boşanmalar en çok çocukları 

etkiliyor. Okula da önem vermiyorlar. Okul yerine cami yapıyorlar. Lise 

açmayı da düşündüler ama bence ilköğretim öncelikli. Okul binamız sağlam 

değil, 1. ve 2. sınıflar ek binada eğitim yapıyor, ek bina ile ana bina 

arasında 500 metre var. Acilen büyük ve yeni bir okula ihtiyacımız var. 

Velilerin umurunda bile değil bu durum.Aileler son zamanlarda kızları 

okutma eğilimindeler.8 yıl öncesinde ise çok farklıydı. Lise uzakta olduğu 

için özellikle kızlarını göndermek istemiyorlar. Okuyup ta ne olacak 

düşüncesi de var. Ama çocuk başarılıysa kız ya da erkek okutuyorlar. 

Burada bir kız var, haftaya düğünü olacak. Üniversiteyi 1. sınıfta bıraktı. 

“Okusamda çalışamayacağım, başımı açmama eşim izin vermez” 

düşüncesi ve “bir zenginle evlenirim” düşüncesi buradaki kızlarda çok 

yaygın.” 

                                                                                                       Ece 

“Bence aileler ilk neden. Ailelerin göndermeme tutumunu bilen 

öğrencilerin ilköğretim başarıları düşüyor. Nasıl olsa ben okula devam 

etmeyeceğim düşüncesi onların derslere ilgisini azaltıyor ve başarısızlık 

kaçınılmaz oluyor. İkincisi genetik nedenler. Akraba evliliği yüzünden 

çocuklar başarısız oluyor. Yani başarısızlık ikinci neden.”  

                                                                                                    Fatoş 

          ”Ekonomik sıkıntılar bence daha önemli bir neden. İkincisi 

başarısızlık, başarı ortalamaları eğitime devam etmek için düşük 

görülebiliyor. Üçüncüsü liseye olan mesafe olabilir.Köylerde özellikle 

ulaşım sorunu önemli. Ailevi sıkıntılar, aileyle çatışma da çok önemli.”  

                                                                                                   Sezen 

 “Genelde çoğu gitmeyi düşünüyor liseye. Bir iki öğrenci gitmeyi 

düşünmediğini benimle paylaştı. Onlar da zaten başarısız öğrenciler. Yani 

başarısızlık çok önemli bir neden. Aileler özellikle kız çocuğunun 

başarısızlığını fırsat olarak görüyor. Ailelerin kızlarını okutmaya çok istekli 

olduklarını sanmıyorum. Başarı düzeylerinin düşük olması, ailevi sebepler 

(mesela kızlarını okutmak istemiyorlar) , Güzelyurt gibi köylerde ulaşım gibi 



 

sorunlar. Örneğin Özlem’in ablaları başarılı olmalarına rağmen araba 

sorunu yüzünden gönderilmediler. Erkek olsa gönderiyorlar. Kızları yollarda 

rezil olmasın diye ve başına bir şey gelmesin diye göndermek istemiyorlar. 

Kapanma isteğinin bir engel oluşturduğunu görmedim. Bu düşünce 

genellikle liseyi bitirdikten sonra oluyor. “”  

                                                                                                    Selda 

“Genelin devam edeceğine inanıyorum. Devam etmeyenler için 

ekonomik sıkıntı çok önemli bir etken bence. Velilerden benimle 

konuşanların hepsi çocuklarını okutmak istediğini söyledi. Gerçi okutmak 

istemeyen veli zaten okula gelmez, çocuğuyla ilgilenmez. Maddi sorunlar 

özellikle kız öğrenciler için çok büyük sorun. Yine yol sorunu da önemli. 

Özellikle kızlar bu sorunu aşamıyor. Annelerin evde çektiği sıkıntılar da en 

çok kızları düşündürüyor.Ev işlerine yardımcı olmak için kızlar okula 

gitmeyebiliyor. Annelerin ise kızları okutmak için çırpındığına inanıyorum.” 

                                                                                                     Dilek 

Öğretmenlerin “8. sınıflardaki öğrencilerin ortaöğretime devam 

etmeleri konusunda etkili olabileceğinize inanıyor musunuz? Onlarla bu 

konuda konuşuyor musunuz?Onları teşvik ediyor musunuz?” sorusuna 

olumlu yanıtlar verdikleri ve öğrencileri teşvik ettiklerini söyledikleri 

görülüyordu: 

          “İnanıyorum. Annelerle konuşuyorum. Düz lise olmasa bile meslek 

liselerine göndermeleri konusunda konuştum. En azından iyi birer ev 

hanımı olarak yetişirler. Normal lisede başarılı olamayacağına inandığım, 

devam etmeyeceğini bildiğim kız çocuklarını mesleki eğitime 

yönlendiriyorum. Bu teşviklerim büyük oranda başarılı olacaktır. Ama 

anneler babalara söz dinletemeyebilirler. Babalar bu konuda ilgisiz. Lisede 

çok başarılı olacağına inandığım kız öğrenciler var. Mutlaka okutulmalılar. 

En azından iyi birer ev hanımı bile olsalar çocuklarının eğitimine faydalı 

olabilirler. Derslerine yardımcı olabilirler.” 

                                                                                                      Dilek 



 

Dilek öğretmenin bu yanıtı şaşırtıcıydı. Demek ki  kızların “en 

azından iyi birer ev hanımı” olabilmeleri için okumaları gerektiğini düşünen 

bu yüzden de onları meslek liselerine yönlendiren öğretmenler vardı. 

 Öğretmenler özellikle kız öğrencilerin ortaöğretime devam etme 

konusunda bazı sorunlarla karşılaştıklarını biliyorlardı ve bu sorunların 

aşılmasını, kız öğrencilerin de ortaöğretime devam etmesini istiyorlardı: 

“Toplumda bir yargı var. Erkekler bir şekilde çalışıyorlar. Bir kadının 

çalışması hayatını kurtarıyor.Ben kendimden örnekler vererek kızları 

okullaştırmaya çalışıyorum. Kesinlikle devamlarının gerekli olduğuna 

inanıyorum.Belki seviyelerine göre farklı okullara gidebilirler. Ama mutlaka 

devam etmeliler.”  

                                                                                                    Fatoş 

“Kızlar okumalı ve ekonomik özgürlüklerini ellerine 

almalılar.Erkeklerden daha çok eğitime kızların ihtiyacı var.”  

                                                                                                   Sezen 

“Mutlaka devam etmeliler. Geleceklerini kurtarsınlar. Kız erkek 

ayrımı yapmak istemiyorum. Hepsi okusunlar.”  

                                                                                               Şebnem 

“İlk tayinim buraya çıktığında, yani 7 yıl önce kızlar ilköğretime dahi 

gönderilmek istenmiyordu. Branş öğretmenleri olarak bu konuda epey 

mücadele verdik. Kızlar kesinlikle devam etmeli. Bilgi ve kültür düzeylerinin 

yükselmesi, hayata bakışlarının daha kaliteli, daha kapsamlı olabilmesi için, 

bilinçli anneler olabilmeleri için ve ekonomik güçlerinin ellerinde olması için 

okumalılar.”  

                                                                                                    Selda 

  Okul müdürü  ise bütün öğrencilerin ortaöğretime devam etmemesi 

gerektiğini düşünüyordu: 

“Bana göre ortaöğretime bütün öğrenciler gitmemeli. Başarısız 

öğrenciler lisede sınıfları rahatsız ediyor. Sonrasında da üniversite 

kapısında yığılma oluyor. Kız öğrencilerin başarısı daha yüksek. Onların 



 

liseye devam etmelerini ümit ediyoruz. Zaten bizim okulumuz için başarı 

düşük. Özellikle 8. sınıflar tatmin etmiyor.” 

                                                                                                   Aydın 

Yöneticiler velilerin eğitime karşı ilgisiz olduklarını, okul idaresi-veli-

öğretmen işbirliğinin yetersiz olduğunu dile getiriyorlardı. Sirkeli’ye bir lise 

açılması için başvuruda bulunduklarını fakat yanıtın olumsuz olduğunu 

söylediler.Liseleri tanıtmak için çalışmalar yapıyorlardı.Köylerin dini yapısına 

dikkat çeken müdür yardımcısı Gamze: 

   “Ben Ankara Üniversitesi D.T.C.F Fars Dili ve Edebiyatı mezunuyum. 

Buraya ilk geldiğimde aileler modern görüntümden, onlara göre çok açık 

giyiniyor olmamdan dolayı beni dışladılar. 1. sınıfları aldığımda çocuklar 

deftere sağdan yazmaya çalışıyorlardı.Çünkü okula gelmeden Kuran 

Kursu’na gidiyorlardı. Bunu düzeltmek için 15 gün uğraştım. Bir gün onlara 

Arapça bir şeyler yazdım. Altına da Türkçe yazdım ve Türkçe’yi soldan 

yazdığımızı anlatmaya çalıştım. Çocuklar ailelerine “ öğretmenimiz Kuran 

biliyor” demişler. Aileler de sırf bunun için beni bağırlarına bastılar “ 

diyordu.Doğan öğretmen ise başörtüsünün sadece bir sembol olduğunu 

aslında dinin çok da etkili olmadığını savunuyor, Sirkeli ve civar köylerle 

ilgili olarak: 

  “Burada erkekler alem hayatına düşkünler.  Dindar göründüklerine 

bakmayın. Kapalılık bir sembol. Kumar yaygın. Çoğu aile problemli, 

parçalanmış. Boşananların sayısı gün geçtikçe  artıyor. Büyükşehir 

kültürünü kapmak istiyorlar ama yanlış yerinden. Çoğu sitelerde ve 

sanayide vasıfsız işçi. Devlet kurumlarındakiler ise alt kademe memur.Çok 

büyük geliri olan yok ama iyi para kazanıyorlar. Bir bir buçuk milyar alan 

var. Çoğu eğlenceye harcanıyor.Hemen hepsinin arsası var. Arsalarını 

gelecek garantisi olarak görüyorlar.” diyordu.Ece öğretmen: 

  “Yaş ilerledikçe dine yönelme var. Bu durum kadınlarda daha çok. 

Genelde kapalılar.” diyerek konuya farklı yaklaşıyordu. 

   

 



 

 

BÖLÜM IV 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

         Köylerde yaşayan çocukların ortaöğretime geçiş sürecinde 

karşılaştıkları sorunların toplumsal cinsiyete göre karşılaştırılmasından 

aşağıdaki sonuçlar çıkarılmıştır: 

SONUÇLAR 

���� Araştırma alanı olan köylerde 8. sınıflarda okuyan kız öğrencilerin 

beşi ve erkek öğrencilerin üçü ortaöğretime devam etmek 

istemiyorlardı.Nicel olarak güçlü bir ayrımcılık görülmese de devam 

etmeyi istememe nedenlerine bakıldığında kız öğrencilerin aynı 

anda birçok etmenden etkilendikleri, erkek öğrencilerin ise tek bir 

nedene bağlı olarak gitmeyi düşünmedikleri anlaşılıyordu. Kız 

öğrenciler için ailenin karşı çıkması, ilköğretimdeki başarısızlık, ev 

işlerine yarım etmek zorunda olmak, kardeşlere bakmak, ergenliğe 

geçiş,okula gitmeyen büyüklerin yaşantısına özenti,ekonomik 

engeller, ulaşım ve kalacak yer sorunu engellerdi. Erkek öğrenciler 

için ise ulaşım ve kalacak yer sorunu, ailenin isteksizliği,çalışmak 

zorunda olmak önemli etkenlerdi.Kız öğrencilerin ailelerinin 

göndermeyeceklerini açıkça belirtmiş olması, erkek öğrencilerde ise 

son kararın öğrenciye bırakılması toplumsal cinsiyet ayrımcılığının 

göstergesiydi.  

���� Ortaöğretime devam etmeyi isteyen otuz dokuz öğrencinin on yedisi 

kız ve yirmi ikisi erkekti. Öğrenciler bir meslek sahibi olmak içi 

ortaöğretime gitmeyi gerekli hatta zorunlu görüyorlar, bu anlamda 

eğitimi önemsiyorlardı. Kız öğrenciler bir meslek sahibi olmayı daha 

çok kendilerini kurtarmak, evlendiklerinde eşlerine muhtaç olmamak 

ve şiddet görmemek, toplumda kendi ayaklarının üzerinde durmak, 

ekonomik özgürlüklerini kazanmak için istiyorlardı. Erkek öğrenciler 

ise bu nedenlerin hiç birine değinmemişlerdi. Kadının toplumsal 

yaşamda erkekle eşit olma savaşının örneği olan cevaplar veren kız 



 

öğrenciler, eğitime erişim konusunda erkek öğrencilerden daha 

bilinçli ve istekliydiler ve eğitimden beklentileri çok daha çeşitliydi. 

���� Ortaöğretime devam etmeyi isteyen öğrenciler okul tercihlerini 

belirlerken en çok ulaşım ve kalacak yer sorunundan etkilenmişlerdi. 

Ulaşım sorunu olan Abadan, Kösrelikkızığı, Gümüşyayla,İkipınar, 

Güzelyurt köylerinde yaşayan öğrenciler genellikle yatılı okulları 

veya yakın ilçe olan Çubuk, Pursaklar’daki okulları tercih ederken 

ulaşımın Sirkeli belediyesi servis araçlarıyla sağlandığı Karşıyaka, 

Kızılcaköy ve Yuva köylerinde yaşayan öğrenciler için Aydınlıkevler 

ayrı bir seçenek olabiliyordu. Kız öğrenciler erkek öğrencilerden 

daha büyük oranda tercihlerini belirlerken bu durumdan 

etkilenmişlerdi. Aileler de- özellikle de babalar- kız veya erkek 

çocuklarının okul tercihlerinde belirleyici olmuş kız öğrenciler okul 

tercihlerinde  ailelerinin etkisini erkek öğrencilere göre daha fazla 

yaşamışlardı. Öğrenciler öğretmenlerinden de okullar konusunda 

fikir almış, aileleriyle beraber son kararı kendileri vermişlerdi. 

���� Araştırma sonucunda yirmi iki kız öğrenciden on üçünün okula 

devam ettiği dokuzunun devam etmediği saptandı. Yirmi beş erkek 

öğrencinin sekizi ortaöğretime devam etmiyordu. İlk görüşmelerde 

ortaöğretime devam etmeyi istediğini söyleyen üç kız ve beş erkek 

öğrencinin devam etmedikleri anlaşılıyordu. Devam edenler 

etmeyenlere göre çoğunluktaydı. Nicel olarak bir ayrımcılık da 

görülmüyordu. Bu durum ortaöğretime devam etme ve etmeme 

nedenlerine bakmayı gerektiriyordu. 

���� Kız öğrenciler  genelde bir meslek sahibi olmak için  ortaöğretime 

devam ediyorlardı. Okuması için ailesi tarafından desteklenen kız 

öğrencilerin üniversiteyi de okumak gibi hayalleri vardı.Okumanın 

kızlar için bir şans olduğunu düşünüyorlar, okuyabildikleri için 

kendilerini şanslı görüyorlardı.Okumadıkları taktirde toplumsal 

yaşamda daha fazla ezileceklerini düşünüyorlardı.Ortaöğretime 

devam eden kız öğrencilerin tamamı okulu ve eğitim yaşantısını 

seviyor bu sevgiyi okumanın bir nedeni olarak sunuyorlardı. 



 

���� Erkek öğrenciler de kız öğrenciler gibi bir meslek sahibi olmayı 

önemsiyorlardı.Onlar için meslek sahibi olmanın amaçları arasında 

toplumda kendi ayakları üzerinde durmak, ezilmemek, kendini 

kurtarmak, kimseye muhtaç olmamak gibi nedenler yoktu. Tamamı 

zaten aileleri tarafından destekleniyor buna rağmen kız öğrenciler 

kadar üniversite hayali kurmuyorlardı. Hiç biri okumayı sevmeyi 

okula devam etmenin bir nedeni olarak sunmamıştı.Onlar daha çok  

para kazanmak, ehliyet sahibi olmak gibi amaçlar peşindeydiler. 

���� Kız öğrencilerin ortaöğretime devam etmeme nedenleri içerisinde en 

önemli olanı ulaşım ve kalacak yer sorunuydu.Bu sorun bazı 

köylerde geçmişten günümüze süregelen bir sorundu ve 

çözümlenmemişti. Bu nedenle kız öğrenciler ya ortaöğretime devam 

edemiyorlar ya da okulu bırakmak zorunda kalıyorlardı.Kız 

öğrenciler ailelerinin kendilerine erkek çocukları kadar 

güvenmediklerini, bu güvensizliğin nedeninin de kız çocuğunun 

tehlikeler karşısında kendisini koruyamayacağı düşüncesine 

dayandığını belirtiyorlardı.  Okumayı kendisi istemeyenler de vardı 

ama onların istememe nedenlerinin de diğer nedenlere bağlı olduğu 

anlaşılıyordu. Okulu bırakmak zorunda kalanlar bundan büyük 

üzüntü duyuyorlar, okula geri dönmeyi istiyorlardı.Baba engeliyle  

karşı karşıya kalmış olan  kız öğrenciler ulaşım sorunu halledilirse 

babalarını ikna edebileceklerini düşünüyorlardı. 

���� Erkek öğrencilerin ortaöğretime devam etmemesinde de ulaşım ve 

kalacak yer sorunu önemli bir etkendi. Fakat bazı köylerde erkek 

öğrenciler yürüyerek ya da traktörlerle ana yola ulaşıyorlar oradan 

Sirkeli servis araçlarına binebiliyorlardı.  Bu durumda bu sorun onlar 

için  kız öğrenciler gibi ortaöğretime devam edememede temel 

neden değil yan etkenlerdendi. Okumayı istemeyenler özellikle 

babaları tarafından eleştiriliyorlardı. 

���� İlköğretimde başarısız olmak öğrencilerin  ortaöğretime devam 

etmemelerinde (özellikle erkek öğrenciler için)  önemli bir etkendi. 

Kız öğrencilerin önünde ise başarısızlığı gölgeleyen veya bu etkenle 

güçlenen daha büyük engeller vardı. Özellikle ilköğretimde başarısız 



 

olan kız öğrencilerin babaları kızlarını okutmamakta daha kararlı 

olmuşlardı. Ancak başarısızlık kız öğrenciler için erkek öğrencilerde 

olduğu gibi bir “temel neden” değil okula devam ettirilmeme için bir 

bahane olarak gösteriliyor gibiydi. 

���� Velilere göre kız ve erkek öğrenciler için ekonomik sorunlar 

ortaöğretime devam etmemede aynı oranda etkiliydi. Öğrencilerin 

yarısından daha az bir kısmının ortaöğretime devam edememesinde 

ekonomik nedenler etkili olmuştu. 

���� İki kız öğrenci, kız oldukları için okutulmuyorlardı. Kız öğrenciler 

engellerden daha fazla etkileniyorlardı. Erkek öğrenciler için aşılabilir 

olan sorunlar kız öğrencilerin ortaöğretime devam etmesini 

engelliyordu. 

���� Ortaöğretime devam etmeyen kız  öğrenciler ya Kuran kurslarına 

devam ediyorlar ya da ev işleriyle uğraşıyorlardı.Hiçbiri gelir getiren 

bir işte çalışmıyordu. Erkek öğrenciler ise Kuran kurslarına devam 

ediyorlar, çalışıyorlar veya köy işleriyle uğraştıklarını 

söylüyorlardı.Bazı erkek öğrencilerin Kuran kurslarına bir süre 

devam edip bırakmalarına karşılık kız öğrenciler bu kurslara hala 

devam ediyorlardı, bırakmayı da düşünmüyorlardı. Kız öğrenciler bu 

kursları bir tür sosyalleşme aracı, dış alana çıkış olarak görüyorlardı. 

Erkek öğrencilerden daha fazla önemsiyorlardı. 

���� Anneler de babalar da büyük oranda kız çocuklarının okutulmasını 

istiyordu. Görüşmeler sırasında bir anne ve iki baba hariç veliler 

kızların okutulmasına karşı çıkmadı. Velilerin tamamının  erkek 

çocukların okutulmasını desteklemesine karşın kız çocukları için 

aynı oran söz konusu değildi. Öğrencilerin ortaöğretime devam 

edememesinde babalar ve anneler için “ulaşım” ve “kalacak yer” 

sorunu çok fazla dile getirilen ve şikayet noktası olan bir sorundu. 

Yalnız bu sorun köylere göre değişkenlik gösteriyordu. Ana yola ve 

ulaşım araçlarına uzak olan köylerde yaşayan öğrencilerin velileri 

çocuklarını ortaöğretime göndermeme nedeni olarak  bu sorunu çok 

önemli bulurken; yakın köylerdeki veliler sorunu önemsiz görmekte 



 

yalnız sorun olarak “yolun uzaklığı” nı dile getirmekteydiler. Burada 

köylerin en önemli sorunlarından biri olan “ulaşım” sorununun 

eğitime olan etkisi dikkat çekicidir. Bu durum bazı babalar için 

kızlarını okula gönderememenin temel nedeni olurken zaten okul 

göndermek istemeyen bazı babalar için de bir bahane olmaktadır. 

Erkek öğrencilerden farklı olarak babaların kız çocuklarına aşırı 

güvensiz oldukları gözlemledi ve bu güvensizliğin nedeni 

sorulduğunda aslında güvenmediklerinin kızlarından ziyade karşı 

taraf olarak belirttikleri “erkekler” olduğunu söylediler. Ortaöğretime 

devam etmeyen öğrencilerin velileri okula devam etmemesiyle ilgili 

olarak erkek çocuklarına kızgınken kızları için böyle bir tutum 

sergilememişlerdi. 

���� Ortaöğretime gönderilmeyen kız öğrenciler ailelerinin isteğiyle ve 

desteğiyle daha güvenli bulunan ve boş zaman değerlendirme için 

bir araç olarak görülen Kuran Kursları’na gönderilmekteydiler. Kız 

çocuklarının bu kurslara devam etmesinin veliler için bir gurur 

kaynağı olduğu çocuklarının kurs başarısıyla övündükleri, bu sayede 

onlar için daha “namuslu” daha “hanım hanımcık” bir gelecek 

gördükleri anlaşılıyordu. 

���� Babaların neredeyse yarısının kızlarını yeniden okula göndermeyi 

düşünmedikleri görülüyordu. Anneler kızlarının yeniden okula 

dönmesi konusunda  isteksiz görünmekte, bu durumu koşullu olarak 

kabul edebileceklerini belirtmekteydiler. Erkek çocuklarının okula 

dönmesini ise anne ve babaların tamamı istemektedir. 

���� Ortaöğretime devam etmeyen kız öğrencilerin Kuran Kursları’na 

devam ediyor olması ve bu kursların ailelerle belirli yıllar üzerine 

(örneğin 4 yıl) anlaşma yapmış onların “liseli” olmalarının önünde 

büyük bir engeldi.  

���� Velilerin çocuklarını okula gönderme nedeni olarak “meslek sahibi 

olması” isteğinin ön planda olduğu görüldü. Erkek çocuklarda bu 

neden tek başına sayılırken, kız çocuklarda “kendisini kurtarsın, 

kimseye muhtaç olmasın” gibi sözler eklenerek söyleniyordu. 



 

Anneler de kız çocuklarının ortaöğretime devam etmesiyle ilgili 

olarak  “kendini kurtarsın” “köyden kurtulsun” derken erkek çocukları 

için bu dileklerde bulunmamışlardı.Çünkü köyde yaşayan kadın 

erkekten daha fazla eziliyordu. Kızının köyde kalması durumunda 

kendisiyle aynı gerçekleri yaşayacağını düşünüyordu. 

���� Köylerde dini nedenler kız çocuklarının okutulmasına engel 

oluşturabildiği gibi gerekçe de olabilmekteydi. Bir veli “ilmin herkese 

farz olduğu” bu nedenle kızını okutacağı yönünde açıklamalarda 

bulunmuştu. 

���� Ulaşım ve kalacak yer sorunu kız öğrencilerin tamamı  için 

ortaöğretime devam ederken karşılaştıkları önemli bir sorun olurken 

erkek öğrencilerin  yarısından daha azı için babalar  bu sorunu 

önemsemekteydi. Babalarda olduğu gibi annelerde de bu sorun 

daha çok kız öğrencilerin sorunu olarak görülmekteydi.Yalnız 

anneler babalardan daha yüksek oranda erkek çocukları için 

“ulaşım” ile ilgili endişelerinden bahsetmişlerdi. 

���� Babaların tamamı kızlarının devam ettiği ortaöğretim kurumundan 

memnunken, erkek çocuklarının devam ettiği kurumdan yarısı 

memnun değildi. Bu babalar  erkek çocukları için daha iyi bir eğitim 

düşlemiş ve hayal kırıklığı yaşamışlardı. Kız öğrencilerin 

çoğunluğunun meslek liselerinde okuduğu göze alınırsa  babaların 

kızları için üniversiteyi ve akademik eğitimi ne kadar az oranda 

düşündükleri anlaşılır.Anneler çocuklarının devam ettiği kurumlara 

daha ilgisizlerdi. 

���� Ailelerin(özellikle annelerin) çocuklarının eğitimi konusunda 

devletten önemli beklentiler içinde oldukları görüldü.Bu 

beklentiler;kendilerine  maddi destek ve yardımın sağlanması, 

ortaöğretime taşımalı eğitimin başlatılması , çocuklarına burs 

verilmesi, ortaöğretimin zorunlu olmasıdır . 

���� Araştırma alanı olan köylerde görev yapan okul yöneticileri ve 

öğretmenler öğrencilerin çoğunun  ortaöğretime devam edeceğini 

düşünüyorlardı. Köylerde genel olarak toplumsal cinsiyet ayrımcılığı 



 

yapılmadığı görüşündeydiler.Öğretmenlerin bu görüşleri araştırma 

bulgularıyla çelişiyordu. Bu çelişkinin nedeni öğretmenlerin büyük 

oranda sözleşmeli veya yeni atama olmaları, dolayısıyla köyleri ve 

öğrencileri yeterince tanımamalarıydı. 

���� Araştırma yapılan köylerin, ulaşım ve düzenli aracın bulunmayışı gibi 

sorunlarının çocukların eğitimi açısından olumsuz sonuçlar 

doğurduğu görüldü. 

ÖNERİLER 

Araştırmanın bulgularına dayalı olarak geliştirilen öneriler aşağıda 

sunulmuştur: 

1. Sirkeli ve Dumlupınar İlköğretim okul yöneticileri, çocukların 

ortaöğretime devam etmeleri konusunda öğretmenlerle işbirliği içerisinde 

çalışmalar planlamalı ve yürütmelidir.Örneğin;  I. ve II. Dönemin sonunda 

8.sınıf öğrencilerine anket uygulanmalı, görüşmeler yapılmalı, ortaöğretime 

devam edemeyecek öğrenciler ve devam edememe nedenleri belirlenmeli, 

öğrenciyi ve velileri ikna çalışmalarına başlanmalıdır.Bu çalışmalar İlçe ve İl 

Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından koordine edilmelidir.Diğer bir çalışma 

ortaöğretim kurumlarını tanıtıcı seminerlerin düzenlenmesi olabilir.Bu 

seminerlere tüm 8. sınıf öğrencilerinin katılımı sağlanmalıdır.Bu 

seminerlerde öğrencilerin OKS ile ilgili merak ettikleri şeyler de  

açıklanmalıdır.İlçedeki veya ildeki çeşitli ortaöğretim kurumlarını tanıtıcı 

geziler düzenlenmelidir.Bu gezilerin maliyeti ve araç sağlanması  ilgili 

ilköğretim okullarının Gezi Klüpleri tarafından planlanabilir. 

2. Köy muhtarlıkları yardımıyla maddi durumu iyi olmayan aileler 

belirlenmeli ve çocuklarına “lise bursu” vb. ad altında eğitim bursu 

bağlanmalıdır. 

3. Köylerde yaşayan ve ortaöğretime devam eden öğrencilerin 

sorunlarının belirlenmesi amacıyla Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bir an 

önce çalışmalara başlamalıdır. Sorunların belirlenmesinden sonraki aşama 

bu sorunlara velilerle işbirliği halinde çözüm önerilerinin getirilmesi ve 

bunların teoride kalmayarak uygulanmasıdır. 



 

4. Köylerin en önemli sorunu olan ulaşım sorununun halledilmesi için 

Sirkeli Belediyesi öğrencileri ilçe ve il merkezine ulaştıracak servis aracı 

ayarlamalıdır. 

5. Köylere eşit uzaklıkta bulunan en yakın yerleşim yerine Çok 

Programlı Lise yapılması için bir an önce çalışmalara başlanmalıdır. 

Araştırmamız için en uygun yer Sirkeli Beldesidir. Buraya yapılacak bir lise 

hem beldede hem de köylerde yaşayan çocukların “ulaşım” ve “kalacak 

yer” sorununu çözümleyecektir.   

6. Kız çocuklarının eğitiminin önemi konusunda devlet tarafından 

yürütülen kampanyalar arttırılmalı, TV ve internet yoluyla daha fazla insana 

ulaşılmalıdır.Köylüler bu kampanyalar aracılığıyla eğitimin kız veya erkek 

bütün çocuklar için gerekliliğine ikna edilmelidir. 

7. Kuran Kursları’nın örgütlenerek büyüdüğü ve özellikle kırsal 

kesimlerde aileler için cazip hale geldiği bir gerçektir.Bu kurslar çocukların 

temel eğitim sonrası okutulmamaları için bir neden olabilmektedir. Bu 

kurslara karşı devletin acilen önlem alması gerekmektedir.Bunun için 

yapılması gereken denetimlerin arttırılması bu kursların belli bir sayının 

üzerine çıkmasının engellenmesi, öğrencilerin kurslara yönelme 

nedenlerinin belirlenerek aynı ilginin ortaöğretime yönlendirilmesidir. 

8. Okulların müfredat     programlarında cinsiyetle ilgili    kalıplar 

tamamen ortadan kaldırılmalıdır. 

9. Kadın öğretmenlerin kız çocuklar için model oluşturma ve 

motivasyon sağlama özelliği taşıması nedeniyle kadın öğretmen 

yetiştirilmesi ve görevlendirilmesi çalışması yoğunlaştırılmalı,  kadın 

öğretmenlerin köylerde görevlendirilmemesi uygulamasına son verilmeli, 

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri uyarılmalıdır.Nitekim bir çok İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü’nde adından dolayı (Özgür, Deniz gibi) kadın zannedilerek 

merkez okullarda görevlendirilen erkek olduğu öğrenilince yine köylere 

gönderilen öğretmenler olmaktadır.Ya da kadın öğretmenler kadroları 

köylerde olduğu halde ilçe onayıyla merkez okullarda görevlendirilmekte 

daha sonra kadroları o okullara alınmaktadır.  



 

10.  Eğitim Fakülteleri’nde Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı 

zorunlu ders olarak okutulmalı, öğretmen adaylarının bu konuda duyarlılık 

geliştirmeleri sağlanmalıdır.Bu çalışmada öğretmen olduğu halde –üstelik 

kadın – kız öğrencilerini iyi birer ev hanımı olmaları için meslek liselerine 

yönlendiren öğretmenler olduğu görülmüştür.  

11.  Evlilik için hukuken asgari yaş sınırı olan 18 yaşın yükseltilmesi için  

çaba gösterilmeli, ailenin izini koşuluyla da olsa kız çocuklarının küçük 

yaşta evlendirilmesinin önüne geçilmelidir. Evlilik, kızların belirli bir eğitim 

düzeyini tamamlamaları şartına bağlanmalıdır. Bu eğitim düzeyi ise ise az 

ortaöğretim olmalıdır. 

 Köylerde okullarını bırakmış veya hiç okula devam edememiş kız 

çocukları ve kadınlar için öğrenimi gelir sağlayıcı etkinliklerle kaynaştıran 

yenilikçi programlar uygulanmalıdır. 

12.  Toplumsal cinsiyet ve eğitim içerikli araştırmalarda öğrencilerin 

temel eğitim sorunları üzerinde durulduğu kadar temel eğitim sonrası 

eğitimleri, özellikle ortaöğretimde okullaşma oranının düşmesinin nedenleri 

üzerinde de durulmalıdır. Ortaöğretime devam etmeye ilişkin projeler 

arttırılmalıdır. 

13.  Devlet bütçesinden Milli Eğitim için ayrılan pay arttırılmalı, kaynak 

kullanımı kırsal-kentsel eşitsizliklere yol açmayacak şekilde yapılmalıdır. 

Yeni Araştırmalara İlişkin Öneriler 

    Köylerde yaşayan çocukların ortaöğretime geçiş sürecinde 

karşılaştıkları sorunlara ilişkin aşağıda belirtilen konularda araştırma 

yapılması yararlı görülmektedir: 

1. Köylerde yaşanan eğitim sorunları MEB tarafından yerinde 

araştırılmalı ve araştırmalar projelerle uygulamaya dökülmelidir. 

2.  Köylerde yaşayan çocukların temel eğitim sonrası eğitim sorunlarına 

yönelik araştırmalar örneklem grubu genişletilerek bölge, kent, köy gibi 

yerleşim birimlerine yönelik karşılaştırmalar yapılmalıdır. 

3. Köylerde yaşayan ve eğitimlerini yarım bırakmış kadınlar üzerine 

araştırmalar yapılmalıdır. 



 

4. Bu araştırmanın sınırları dışında kaldığı için  öğrencilerin 

ilköğretimden sonra Kuran kurslarına yönlenme nedenleri ayrıntılı olarak 

incelenememiştir.Özellikle kız öğrencilerin neden ortaöğretime değil de 

Kuran kurslarına gönderildikleri ve bu kursları neden bırakamadıkları 

üzerine araştırma yapılmalıdır. 

5. Köylerde yaşayan öğrencilerin mesleki ve teknik eğitime yönlenme 

nedenleri bu araştırmada ayrıntılı olarak incelenememiştir. Çünkü araştırma 

öğrencilerin tercih ettikleri ortaöğretim kurumlarıyla sınırlandırılmıştır. 
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EK-1 

 ÖĞRENCİLERLE YAPILAN I. GÖRÜŞMELERE AİTGÖRÜŞME 

FORMU 

Araştırma sorusu:  

1. Sirkeli ve Dumlupınar İlköğretim Okullarının 8. sınıflarına 2004-2005 

Eğitim ve Öğretim Yılı’nda köylerden taşımalı olarak devam eden kız ve 

erkek    öğrencilerin ortaöğretime geçiş sürecinde yaşadıkları sorunlar 

nelerdir? 

2.  Öğrencilerin ortaöğretime devam etmekle ilgili görüşleri nelerdir? 

 

Görüşmeci: Ayla ÖNAL AKBAŞ 

          GİRİŞ 

 Sizinle öğrencilerin ortaöğretime geçiş sürecinde yaşadıkları 

sorunlar ve ortaöğretime devam etmeme nedenleri ile ilgili görüşme 

yapmak istiyorum. 

          Bana görüşme sürecinde söyleyeceklerinizin tümü gizlidir. Bu 

belgeleri araştırmacıların dışında herhangi bir kimsenin görmesi mümkün 

değildir.Ayrıca araştırma sonuçlarını yazarken, isimlerinizi kesinlikle rapora 

yansıtmayacağız. 

• Başlamadan önce bu söylediklerimle ilgili belirtmek istediğiniz bir 

düşünce ya da sormak istediğiniz bir soru var mı? 

• Görüşmeyi izin verirseniz kaydetmek istiyorum.Bunun sizce bir 

sakıncası var mı? 

• Bu görüşmenin yaklaşık yarım saat süreceğini tahmin ediyorum. İzin 

verirseniz sorulara başlamak istiyorum. 

 

 

 

 



 

 

ORTAÖĞRETİME DEVAM ETMEYİ İSTEYEN ÖĞRENCİLERLE 

YAPILAN GÖRÜŞMELER  

        GÖRÜŞME FORMU 

Görüşmeci: Ayla ÖNAL AKBAŞ 

Görüşülen:  

Görüşme Tarihi:  

Saat: 

Yer:  

 

 

Görüşmeci:Ortaöğretime devam etmeyi istiyor musun? 

Görüşülen:  

Görüşmeci: Ortaöğretime devam etmeyi niçin istiyorsun? Açıklar mısın? 

Görüşülen:  

Görüşmeci: Ailen bu kararını nasıl karşılıyor? Annen mi baban mı okula 

devam etmeni daha çok istiyor? 

Görüşülen:  

Görüşmeci: Liseye veya üniversiteye devam eden abi veya ablan var 

mı?Onlar bu kararını nasıl karşılıyor?  

Görüşülen:  

Görüşmeci: Ortaöğretim Kurumlar Sınavı (OKS)’ye hazırlanıyor musun? 

Nasıl? 

Görüşülen:  

Görüşmeci: Hangi okula devam etmeyi istiyorsun?Ortaöğretim kurum 

tercihlerin neler olacak?Niçin? 

Görüşülen:  



 

Görüşmeci: Sence erkek çocukları mı kız çocukları mı daha fazla    

okutulmalıdır?Niçin? 

Görüşülen:   

Görüşmeci: Teşekkür ederim 

ORTAÖĞRETİME DEVAM ETMEYİ İSTEMEYEN ÖĞRENCİLERLE 

YAPILAN GÖRÜŞME FORMU 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Görüşmeci:Ortaöğretime devam etmeyi istiyor musun? 

Görüşülen:  

Görüşmeci:Ortaöğretime devam etmeyi niçin istemiyorsun? 

Görüşülen:  

Görüşmeci:Ailende senin okumanı istemeyen başka biri var mı?( Örneğin 

deden, babaannen, amcan vs..)   

Görüşülen: 

Görüşmeci: İlköğretimde başarılı bir öğrenci misin? Başarı durumunun bu 

kararında bir etkisi var mı? 

Görüşülen:  

Görüşmeci: Okul bittikten sonra ne yapacaksın?  

Görüşülen:  

Görüşmeci: Kırsal kesimde yaşıyor olmanın bu kararında bir etkisi var mı? 

Görüşmeci: Ayla ÖNAL AKBAŞ 

Görüşülen:  

Görüşme Tarihi:  

Saat: 

Yer:  

 



 

Görüşülen:.  

Görüşmeci: Kızların okutulmasıyla ilgili görüşlerini öğrenebilir miyim? 

Görüşülen:  

ÖĞRENCİLERLE YAPILAN BİR GÖRÜŞME ÖRNEĞİ 

 

 

 

 

 

 

 

Görüşmeci:Ortaöğretime devam etmeyi istiyor musun? 

Görüşülen: Liseye gitmeyi istiyorum 

Görüşmeci: Ortaöğretime devam etmeyi niçin istiyorsun? Açıklar mısın? 

Görüşülen: İleride bir meslek sahibi olmak için, rahat yaşamak için,kendi    

ayaklarımın üzerinde durmak için. 

Görüşmeci: Ailen bu kararını nasıl karşılıyor? Annen mi baban mı okula 

devam etmeni daha çok istiyor? 

Görüşülen: Babam okumamı daha çok istiyor. Okuyabileceğime inanıyor. 

Başarılıyım çünkü. 

Görüşmeci: Liseye veya üniversiteye devam eden abi veya ablan var 

mı?Onlar bu kararını nasıl karşılıyor?  

Görüşülen: Köyde liseye giden ablalar var. Onlar beni destekliyor.  

Görüşmeci: Ortaöğretim Kurumlar Sınavı (OKS)’ye hazırlanıyor musun? 

Nasıl? 

Görüşülen: OKS’ye gireceğim. Test çözüyorum.Köyde liseye giden ablalar 

çalıştırıyor. 

Görüşmeci: Ayla ÖNAL AKBAŞ 

Görüşülen: Elif OKTAY 

Görüşme Tarihi: 29.05.2006 

Saat:14.00-14.20 

Yer: Sirkeli İÖO 

 



 

Görüşmeci: Hangi okula devam etmeyi istiyorsun?Ortaöğretim kurum 

tercihlerin neler olacak?Niçin? 

Görüşülen : Anadolu Lisesi ilk tercihim. Olmazsa düz lise okuyup Din 

Kültürü öğretmeni olmak istiyorum.Veya sınıf öğretmeni. Babam lise 

mezunu,imam. Annem ilkokul mezunu. Babamı örnek alıyorum. Eğer okul 

Ankara’da olursa yatılı kalacağım. Babam sırf biz liseye gideceğiz diye 

tayin isteyecek. Saray’a taşınacağız.  

Görüşmeci:Kızların okutulması konusundaki düşüncelerini öğrenebilir 

miyim? 

Görüşülen: Kızlar okutulmalı, ayrım yapılmamalı.   

 

EK-2 

ÖĞRENCİLERLE YAPILAN II. GÖRÜŞMELER 

ORTAÖĞRETİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERLE YAPILAN 

GÖRÜŞMELER 

 GÖRÜŞME FORMU 

 Araştırma sorusu:  

1. Sirkeli ve Dumlupınar İlköğretim Okullarının 8. sınıflarından 2004-2005 

Eğitim ve Öğretim Yılı’nda  mezun olan taşımalı öğrencilerin ne kadarı 

ortaöğretime devam etmektedir? 

2.  Öğrencilerin ortaöğretime devam etme ve edememe nedenleri 

nelerdir? 

3.   Ortaöğretime devam eden öğrencilerin yaşadıkları sorunlar nelerdir? 

 

Görüşmeci: Ayla ÖNAL AKBAŞ 

 



 

 GİRİŞ 

 Sizinle ortaöğretime devam etme veya edememe nedenleriniz üzerine 

bir görüşme yapmak istiyorum. 

 Bana görüşme sürecinde söyleyeceklerinizin tümü gizlidir. Bu belgeleri 

araştırmacıların dışında herhangi bir kimsenin görmesi mümkün 

değildir.Ayrıca araştırma sonuçlarını yazarken, isimlerinizi kesinlikle rapora 

yansıtmayacağız. 

• Başlamadan önce bu söylediklerimle ilgili belirtmek istediğiniz bir 

düşünce ya da sormak istediğiniz bir soru var mı? 

• Görüşmeyi izin verirseniz kaydetmek istiyorum.Bunun sizce bir 

sakıncası var mı? 

• Bu görüşmenin yaklaşık yarım saat süreceğini tahmin ediyorum. İzin 

verirseniz sorulara başlamak istiyorum. 

 

Görüşmeci: Ayla ÖNAL AKBAŞ 

Görüşülen:  

Görüşme Tarihi:  

Saat: 

Yer:  

 

 

Görüşmeci: Hangi okula devam ediyorsun? 

Görüşülen: 

Görüşmeci: Kendi tercihin mi? 

Görüşülen:  

Görüşmeci:  Ailen mi etkili? 

Görüşülen: 

Görüşmeci: Sınavla mı kazandın? 



 

Görüşülen: 

Görüşmeci: İlköğretim okulun ve öğretmenlerin mi etkili oldu? 

Görüşülen: 

Görüşmeci: Ailen de okumanı destekleyenler kimler? 

Görüşülen: 

Görüşmeci: Ailende okumana karşı çıkan oldu mu? 

Görüşülen: 

Görüşmeci: Köyde yaşıyor olman lise hayatını etkiliyor mu? 

Görüşülen: 

Görüşmeci: Ortaöğretime devam etme kararını verirken neler yaşadın? 

Karasızlıkların oldu mu?Sorunların oldu mu? 

Görüşülen:  

Görüşmeci: Köy çevresinden okuyor olmandan dolayı tepkiler alıyor musun? 

Olumlu veya olumsuz tepkileri anlatır mısın? 

Görüşülen: 

Görüşmeci: Ulaşımla ilgili sorunları nasıl hallediyorsun? 

Görüşülen:  

Görüşmeci: Gelecekle ilgili beklentilerin neler? 



 

 ORTAÖĞRETİME  DEVAM ETMEYEN ÖĞRENCİLERLE YAPILAN 

GÖRÜŞME FORMU 

Görüşmeci: Ayla ÖNAL AKBAŞ 

Görüşülen:  

Görüşme Tarihi:  

Saat: 

Yer:  

 

 

Görüşmeci: Ortaöğretime devam etmeme nedenlerin nelerdir? 

Görüşülen:  

Görüşmeci: Ulaşım etkili oldu mu? 

Görüşülen:  

Görüşmeci: Başarı durumunun etkisi var mı?Açıklar mısın? 

Görüşülen: :  

Görüşmeci:   Ekonomik durumuz etkili mi? 

Görüşülen: 

Görüşmeci:  Kardeşlere bakmak zorunluluğun var mı? 

Görüşülen: 

Görüşmeci: Tarlada çalışıyor musun?Bu etkili mi? 

Görüşülen: 

Görüşmeci:  Çalışıyor musun? Bu etkili mi? 

Görüşülen: 

Görüşmeci: Bir kursa katılıyor musun?  

Görüşülen:  

Görüşmeci:Ailen okumanı istedi mi?  

Görüşülen:  



 

Görüşmeci: Köyde yaşıyor olmanın bu kararında bir etkisi var mı? 

Görüşülen:  

Görüşmeci: Okula dönmeyi ister misin? 

Görüşülen: 

Görüşmeci: Kız çocuklarının okumasıyla ilgili görüşlerin nelerdir? 

Görüşülen: 

Görüşmeci: Erkek çocukların okutulması hakkında neler düşünüyorsun? 

Görüşülen: 

Görüşmeci: Gelecekten beklentilerin neler? 

Görüşülen:  

Görüşmeci: Teşekkür ederim. 

ÖĞRENCİLERLE YAPILAN BİR GÖRÜŞME ÖRNEĞİ 

Görüşmeci: Ayla ÖNAL AKBAŞ 

Görüşülen: Güler YILMAZ 

Görüşme Tarihi: 30 Aralık 2005 

Saat:15.30-16.00 

Yer: Körselikkızığı Köyü 

 

 

Görüşmeci: Ortaöğretime devam etmeme nedenlerin nelerdir? 

Görüşülen: Aslında ben okumayı çok istiyordum ama şartlar yüzünden. 

Görüşmeci: Hangi şartlar? 

Görüşülen: Başta ulaşım engeli, servis olmaması. 

Görüşmeci: Başarı durumunun etkisi var mı? 

Görüşülen:Yok, derslerim iyiydi. 

Görüşmeci:   Ekonomik durumuz etkili mi? 

Görüşülen:Etkili değil, durumumuz iyi. 



 

Görüşmeci:  Kardeşlere bakmak zorunluluğun var mı? 

Görüşülen:Bir tane küçük kardeşim var ama bu neden değil. 

Görüşmeci: Tarlada çalışıyor musun? 

Görüşülen: Hayır. 

Görüşmeci:  Çalışıyor musun?  

Görüşülen:Yok 

Görüşmeci: Bir kursa katılıyor musun?  

Görüşülen: Katılmıyorum. 

Görüşmeci:Ailen okumanı istedi mi?  

Görüşülen: İstedi ama bu durumlar olduğu için gidemedim. 

Görüşmeci: Baban pek istekli görünmüyordu. 

Görüşülen: Evet o biraz karşı gibi servis olsa belki öyle bir tepkisi olmaz, 

bilmiyorum yine de karşı biraz. 

Görüşmeci: Köyde yaşıyor olmanın bu kararında bir etkisi var mı? 

Görüşülen: Evet başka bir yerde olsaydık Ankara’da falan, gitme ihtimalim 

yüzde yüz olurdu. 

Görüşmeci: Okula dönmeyi ister misin? 

Görüşülen: Okula dönmeyi…isterim(ağlıyor) 

Görüşmeci: Neden ağladığını öğrenebilir miyim?Sorun ne? 

Görüşülen: Sorun bu. Servis daha çok sorun.Ortaokulda servis 

geliyordu.Okuyup bir meslek sahibi olmak güzel.Ben çocuk gelişimi 

öğretmeni olmak istiyordum. 

Görüşmeci: Hayallerinin yarım kalması mı seni üzen? 

Görüşülen: Evet… 

Görüşmeci: Babanı nasıl ikna etsek? 

Görüşülen: Bilmiyorum. 

Görüşmeci: Kız çocuklarının okumasıyla ilgili görüşlerin nelerdir? 



 

Görüşülen:Kızlar okumalı. Okumak köylerde yaşayan kızlar için şans.Ben 

çok istedim babam göndermedi. 

Görüşmeci: Erkek çocukların okutulması hakkında neler düşünüyorsun? 

Görüşülen: Onlar zaten okuyorlar. Kızlar daha başarılı ama okutulmuyor. 

Görüşmeci: Bu köyde bilinçli insanlar da var. Baban değişmez mi? 

Görüşülen: Bazıları kendileri okumamış, kızım okusun da benim gibi 

olmasın diyorlar,durumundan şikayetçi olmayan da okutmuyor. 

Görüşmeci: Gelecekten beklentilerin neler? 

Görüşülen: Servis gelirse ben babamı yenerim , yeter ki servis olsun. 

Görüşmeci: Teşekkür ederim. 

 

 EK-3 

 ORTAÖĞRETİME DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN AİLELERİYLE 

YAPILAN GÖRÜŞMELER 

Araştırma sorusu:  

1. Sirkeli ve Dumlupınar İlköğretim Okullarının 8. sınıflarından 2004-2005 

Eğitim ve Öğretim Yılı’nda mezun olan öğrencilerin anne ve babalarının 

çocuklarının ortaöğretime devam edip etmemelerine ilişkin görüşleri 

nelerdir? 

 

 Görüşmeci: Ayla ÖNAL AKBAŞ 

 GİRİŞ 

 Merhaba,benim adım Ayla ÖNAL AKBAŞ, Sirkeli İ.Ö.Okulunda 

öğretmenim. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde 

yüksek lisans yapıyorum. Araştırmam kapsamında çocuğunuzun 

ortaöğretime devam edip etmediğini, bu durumla ilgili görüşlerinizi öğrenmek 

istiyorum. Bu görüşmede amacım sizi yargılamak değil, ortaöğretime geçiş 

sürecinde çocuğunuzun yaşadığı sorunları, ortaöğretime devam etme veya 

edememe nedenlerini incelemek ve sizin görüşlerinizi almaktır.Bu 



 

araştırmada ortaya çıkacak sonuçların bundan sonraki araştırmalara katkıda 

bulunacağını umuyorum. 

• Bu görüşme sürecinde söyleyeceklerinizin tümü gizlidir.Araştırma 

sonuçlarını yazarken isminizi kesinlikle rapora yansıtmayacağım. 

• Başlamadan önce herhangi bir sorunuz var mı? 

• Görüşmeyi kaydetmek istiyorum. 

• Bu görüşmenin yaklaşık yarım saat süreceğini tahmin ediyorum.İzin 

verirseniz sorulara başlamak istiyorum. 

 

 EK-3/a 

 BABAYLA YAPILAN GÖRÜŞMELER 

 ORTAÖĞRETİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN BABALARIYLA 

YAPILAN GÖRÜŞME FORMU 

 

Görüşmeci: Ayla ÖNAL AKBAŞ 

Görüşülen:  

Görüşme Tarihi:  

Saat: 

Yer:  

 

 

Görüşmeci: Mesleğiniz nedir? 

Görüşülen:  

Görüşmeci: Ekonomik durumunuz nasıl? 

Görüşülen:  

Görüşmeci: Eğitim durumunuz nedir? 

Görüşülen:  



 

Görüşmeci: Kaç çocuğunuz var?Kız erkek olarak belirtir misiniz? 

Görüşülen:  

Görüşmeci: Okuyan kaç çocuğunuz  var? Kız erkek olarak belirtir misiniz? 

Görüşülen:  

Görüşmeci: Çocuklarınızı neden okutuyorsunuz? 

Görüşülen:  

Görüşmeci: Çocuğunuzun ortaöğretime devam etmesiyle ilgili görüşleriniz 

nelerdir? 

Görüşülen: 

Görüşmeci: Çocuğunuzun ortaöğretim kurum tercihinde bir etkiniz oldu 

mu?Nasıl?Niçin bu kurum? 

Görüşülen:  

Görüşmeci: Gelecekte çocuğunuzdan neler bekliyorsunuz?Onu ne kadar 

okutacaksınız? 

Görüşülen:  

Görüşmeci: Köyde yaşıyor olmanız çocuğunuzun eğitimi için sorun yaratıyor 

mu? Nasıl? Bu engelleri aşmak için neler yapabilirsiniz? 

Görüşülen:  

 



 

 ORTAÖĞRETİME DEVAM EDEMEYEN ÖĞRENCİLERİN 

BABALARIYLA YAPILAN GÖRÜŞME FORMU 

Görüşmeci: Ayla ÖNAL AKBAŞ 

Görüşülen:  

Görüşme Tarihi:  

Saat:  

Yer:  

 

 

Görüşmeci: Mesleğiniz nedir? 

Görüşülen:  

Görüşmeci: Ekonomik durumunuz nasıl? 

Görüşülen: 

Görüşmeci: Eğitim durumunuzu öğrenebilir miyim? 

Görüşülen:  

Görüşmeci:Kaç çocuğunuz var? Kız ve erkek olarak belirtir misiniz? 

Görüşülen:  

Görüşmeci:Okuyan kaç çocuğunuz var? Kız ve erkek olarak belirtir misiniz? 

Görüşülen: Çocuklarınızı neden okutuyorsunuz? 

Görüşülen:      

Görüşmeci:Çocuğunuz niçin ortaöğretime devam etmiyor? 

Görüşülen: 

Görüşmeci:Köyde yaşıyor olmanızın çocuğunuzun okula devam 

etmemesiyle bir ilişkisi var mı? Nasıl?  

Görüşülen: 

Görüşmeci:Kızların okutulması konusunda neler düşünüyorsunuz? 

Görüşülen: 



 

Görüşmeci:Erkek çocukların okutulması konusunda neler düşünüyorsunuz? 

Görüşülen: 

Görüşmeci: Çocuğunuzu tekrar okula göndermeyi ister misiniz?Niçin? 

Görüşülen: 

Görüşmeci:Teşekkür ederim. 

 

 BABALARLA YAPILAN BİR GÖRÜŞME ÖRNEĞİ 

Görüşmeci: Ayla ÖNAL AKBAŞ 

Görüşülen: İlyas KARTAL 

Görüşme Tarihi: 4 Ocak 2006 

Saat: 15.00-15.25 

Yer: Gümüşyayla Köyü 

 

 

Görüşmeci: Mesleğiniz nedir? 

Görüşülen: 18 yıldır imamım. 

Görüşmeci: Ekonomik durumunuz nasıl? 

Görüşülen: Ekonomik durum normal, kendi kendimizi idare ediyoruz. 

Görüşmeci: Ne mezunusunuz? 

Görüşülen: İmam Hatip Lisesi mezunuyum. 2 sene de açıköğretim okudum. 

Görüşmeci: Kaç çocuğunuz var? 

Görüşülen: Üç. 

Görüşmeci: Kaç kız kaç oğlan? 

Görüşülen: İki kız bir oğlan. 

Görüşmeci: Okuyan kaç tane var? 

Görüşülen: Bir kız bir oğlan öğrenci. 

Görüşmeci: Çocuklarınızı niye okutuyorsunuz? 



 

Görüşülen:Dünya ve ahiret için. Hem kendisine hizmet etsin hem İslama. 

İlmi öğrensin, öğretsin..Ortaöğretim şimdi sıradan, çözüm değil. Lise eski 

ilkokul düzeyinde. Üniversiteyi mutlaka okumalı. 

Görüşmeci: Kızınız hangi okula gidiyor? 

Görüşülen: Çubuk Lisesi’nde. Düz lise. 

Görüşmeci: Bu okula gitme kararını kendisi mi verdi? Siz mi etkili oldunuz? 

Görüşülen: Kendisi istedi ben de destekledim.Çubuk İHL ile düz lise 

arasında kararsız kaldı ben de serbest bıraktım. 

Görüşmeci: Ondan neler bekliyorsunuz gelecekte? 

Görüşülen: Benim için kız erkek farkı yok, ilim ikisine de farz. Sonuna kadar 

okusun. Öğretmen olabilir. 

Görüşmeci: Ne kadar okutacaksınız? 

Görüşülen: Ne kadar isterse o kadar okutacağız.  

Görüşmeci: Köyde yaşıyor olmanız onun eğitimi için sorun yaratıyor mu? 

Görüşülen: Kalacak yer sorun.Merkezde değiliz, taşımalı sistem malum. Biz 

ne zaman merkeze gidersek o zaman rahat eder. Çocuğun başında olmak 

gerek. Ben de yatılı okudum, zorluğunu biliyorum. 

Görüşmeci: Teşekkür ederim. 

 



 

 EK-3/b 

 ANNEYLE YAPILAN GÖRÜŞMELER 

 ORTAÖĞRETİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN ANNELERİYLE 

YAPILAN GÖRÜŞME FORMU 

Görüşmeci: Ayla ÖNAL AKBAŞ 

Görüşülen:  

Görüşme Tarihi:  

Saat:  

Yer:  

 

 

Görüşmeci: Mesleğiniz nedir? 

Görüşülen:  

Görüşmeci: Ekonomik durumunuz nasıl? 

Görüşülen: 

Görüşmeci: Eğitim durumunuz nedir? 

Görüşülen: 

Görüşmeci:Çocuğunuzun ortaöğretime devam etmesini istediniz mi? 

Görüşülen: 

Görüşmeci: Onun okuması için neler yaptınız? 

Görüşülen:  

Görüşmeci: Çocuğunuzun niçin okumasını istersiniz? 

Görüşülen: 

Görüşmeci: Kızlar ne kadar okutulmalı? 

Görüşülen:  

Görüşmeci: Erkekler ne kadar okutulmalı? 



 

Görüşülen:  

Görüşmeci: Çocuğunuzun ortaöğretime devam etmesiyle ilgili sorunlar 

yaşadınız mı?Nasıl? 

Görüşülen: 

Görüşmeci: Çocuğunuzun devam ettiği ortaöğretim kurumu hakkındaki 

görüşlerinizi öğrenebilir miyim?Bu kuruma kaydolmasını neden istediniz? 

Görüşülen:  

Görüşmeci: Çocuğunuzla ilgili gelecekteki beklentileriniz neler? 

Görüşülen:  

Görüşmeci: Köyde yaşıyor olmanız çocuğunuzun eğitimi açısından bir sorun 

mu?Neden? Açıklar mısınız? 

 

 ORTAÖĞRETİME DEVAM EDEMEYEN ÖĞRENCİLERİN 

ANNELERİYLE YAPILAN GÖRÜŞME FORMU 

Görüşmeci: Ayla ÖNAL AKBAŞ 

Görüşülen:  

Görüşme Tarihi:  

Saat:  

Yer:  

 

 

Görüşmeci: Mesleğiniz nedir? 

Görüşülen: 

Görüşmeci: Ekonomik durumunuz nasıl? 

Görüşülen: 

Görüşmeci: Eğitim durumunuz nedir? 

Görüşülen: 



 

Görüşmeci: Sizce kız çocukları okutulmalı mıdır?Niçin? 

Görüşülen: 

Görüşmeci: Kız çocukları ne kadar okutulmalıdır?Niçin? 

Görüşülen: 

Görüşmeci: Çocuğunuz neden ortaöğretime devam etmiyor? 

Görüşülen: 

Görüşmeci: Köyde yaşamasaydınız çocuğunuzu okutur muydunuz? 

Görüşülen: 

Görüşmeci: Erkek çocukları okutulmalı mıdır? 

Görüşülen: 

Görüşmeci: Erkek çocukları ne kadar okutulmalıdır?Niçin? 

Görüşülen: 

Görüşmeci: Erkek çocuklarınızın okumasını neden istersiniz? 

Görüşülen: 

Görüşmeci: Çocuğunuzun yeniden okula dönmesini ister misiniz? Destekler 

misiniz?Niçin? 

Görüşülen: 

Görüşmeci: Teşekkür ederim. 

 

ANNELERLE YAPILAN BİR GÖRÜŞME ÖRNEĞİ 

Görüşmeci: Ayla ÖNAL AKBAŞ 

Görüşülen: Hanım AYDEMİR 

Görüşme Tarihi: 14 Aralık 2005 

Saat: 14.15-14.45 

Yer: Güzelyurt Köyü 

 

 



 

Görüşmeci: Mesleğiniz nedir? 

Görüşülen: Ev hanımıyım. 

Görüşmeci: Ekonomik durum nasıl? 

Görüşülen: Zayıf. 

Görüşmeci: Nesrin nerede şu anda? 

Görüşülen: Kuran kursunda. 

Görüşmeci: Nesrin’i okutacak durumda değil misiniz? 

Görüşülen: Durumdayım da çocuğu oraya verdim( yatılı Kuran Kursu’na)4 

sene için imza attım. O okuyor şimdi. 

Görüşmeci: Neden Kuran Kursuna gönderdiniz? 

Görüşülen: Okumadı, orayı istedi. Kuran kursunda bari kendini kurtarsın 

istedik. 

Görüşmeci: Şimdi nasıl orada? 

Görüşülen: İyi çok memnun. 

Görüşmeci: Erkekler pek memnun kalmamışlar da … 

Görüşülen: Onlar üzüntüye gelemiyorlar. Rahatlığa alışmışlar.Ne kadar olsa 

hanımlar kadar çekemezler sıkıntıyı. Bizimki iyi. Çok ileriye geçmiş. Gittiğinde 

subhanekeyi bile bilmiyordu. 

Görüşmeci:Siz ne mezunusunuz? 

Görüşülen: İlkokul. 

Görüşmeci: Kızların okutulması konusunda ne düşünüyorsunuz? 

Görüşülen: Kızlar okutulmalı ama okusa da okutsam.Motoru satsam da yine 

okutsam.Okumazlar, okumazlar bu bebeler. Çantayı getirip atıyorlar, 

sırtlarına takıp gidiyorlar.Eğer okumaya yönleri tutsa kendim çobanlık yapar 

yine okuturum. 

Görüşmeci: Ne kadar okutursunuz? 

Görüşülen: Gidebildiği yere kadar… Zorla, sopayla okutuyorum ben onları. 

Görüşmeci:Nesrin’in dersleri etkili oldu mu okumamasında? 



 

Görüşülen: Dersleri zayıftı.Karnesi zayıftı, okumadı. 

Görüşmeci: Ulaşım sorun mu? 

Görüşülen: Yok, işte o orada zaten yatılı.Kendisi okusaydı ben yatılıya verir, 

okuturdum onu. Oğlanları zorla, sopayla okutuyorum, okumazlar. 

Görüşmeci: Erkekler okumalı mı? 

Görüşülen: Erkekler de okumalı tabi. Kendini kurtarmalılar.Bizden ne fayda 

var? Biz rençberlik yapıyoruz da ne oluyor? 

Görüşmeci: Nesrin’in okula dönme şansı var mı? 

Görüşülen: Okula dönme şansı yok.Bebe oraya temel attı, oraya ısındı artık. 

Görüşmeci: Peki nasıl buldunuz bu kursu? 

Görüşülen: Biz önce Güvenç’e  başka bir kursa gönderiyorduk. Bizim bir 

komşunun kızı gidiyordu oraya. Biz de gönderelim dedik. Bari okumadı, 

kurtulsun. 

Görüşmeci: Kuran kursu bitirince nasıl kurtulacak ki? 

Görüşülen: Eğer ileri giderse hoca olma şansı var… 

Görüşmeci: Evlendirmeyi düşünüyor musunuz? 

Görüşülen: Yok, şimdi olmaz. 

Görüşmeci: Bu kurs nerede? Nasıl bir kurs? 

Görüşülen: Burası Fatih’te Örencik yolunda. 47 öğrenci var. Hepsi kız. 

Öğretmenler de bayan.Hükümet okulu, Sirkeli gibi Hükümet okulu. 

Görüşmeci: Nasıl devlet okulu oluyormuş?Devlete mi bağlı? 

Görüşülen: Devlet okulu orası, para falan vermiyoruz.Devlete bağlı. 

Görüşmeci: Nesrin eve geliyor mu peki? 

Görüşülen: 3 hafta da 4 haftada bir geliyor. 

Görüşmeci: Erkek olsaydı liseye gönderir miydiniz? 

Görüşülen: Okumaya yönü olsa , durumum zayıf ama okuturdum.Erkek olsa 

da kız olsa da fark etmez. 



 

Görüşmeci: Çocuğunuzun yeniden okula dönmesini ister misiniz? Destekler 

misiniz? 

Görüşülen:O artık yolunu seçti, dönemez. 

Görüşmeci: Teşekkür ederim. 

 

 EK-4 

 OKUL YÖNETİCİLERİNE  VE DERS ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK 

GÖRÜŞME FORMU 

Araştırma sorusu:  

1. Sirkeli İlköğretim Okulu 8. sınıfına devam eden kız ve erkek    öğrencilerin 

ortaöğretime devam etmeleri konusunda okul müdürünün ve ders öğretmenlerinin 

görüşleri nelerdir? 

 

 

 

 

 

 

 

 GİRİŞ 

 Sizinle “Öğrencilerin Ortaöğretime Geçiş Sürecinde Karşılaştıkları 

Sorunların Toplumsal Cinsiyet Açısından Karşılaştırılması” konulu  

araştırmam kapsamında bir görüşme yapacağım. Bana görüşme sürecinde 

söyleyeceklerinizin tümü gizlidir. Bu belgeleri araştırmacıların dışında 

herhangi bir kimsenin görmesi mümkün değildir.Ayrıca araştırma sonuçlarını 

yazarken, isimlerinizi kesinlikle rapora yansıtmayacağız. 

• Başlamadan önce bu söylediklerimle ilgili belirtmek istediğiniz bir 

düşünce ya da sormak istediğiniz bir soru var mı? 

Okul: Sirkeli İlköğretim Okulu 

Tarih ve saat ( Başlangıç- Bitiş):…………… 

Görüşülen:……………………… 

Görüşmeci: Ayla ÖNAL AKBAŞ 

 



 

• Görüşmeyi izin verirseniz kaydetmek istiyorum.Bunun sizce bir 

sakıncası var mı? 

• Bu görüşmenin yaklaşık bir saat süreceğini tahmin ediyorum. İzin 

verirseniz sorulara başlamak istiyorum. 

 Okul Müdürüne sorulan sorular: 

SORU.1. 8. sınıflarda okuyan öğrencilerin ortaöğretime devam etmeleri 

konusunda herhangi bir girişiminiz var mı? 

SORU.2. Ortaöğretim Kurumlar Sınavı konusunda öğrencilerinizi 

bilgilendirmeye yönelik çalışma yapıyor musunuz? 

SORU.3. Bu yıl kaç öğrenci Ortaöğretim Kurumlar Sınavı( OKS) ‘na girecek? 

Kız ve erkek olarak belirtir misiniz? 

SORU.4. Sizce görev yaptığınız bu okulda öğrencilerin ortaöğretime devam 

etmeme nedenleri nelerdir? 

SORU.5. Sizce aileler çocuklarını okula gönderme konusunda kız ve erkek 

olarak bir ayrım yapıyorlar mı? 

 Öğrencilerin ders öğretmenlerine sorulacak sorular: 

SORU.1. 8. sınıflarda sizin dersiniz için kızlar mı erkekler mi daha başarılı? 

Bunu neye göre söyleyebiliyorsunuz? 

SORU.2. 8. sınıflarda okuyan öğrenciler sizce hangi nedenlerle ortaöğretime 

devam etmeyebilir? Bu konudaki engeller neler olabilir? 

SORU.3. 8. sınıflardaki öğrencilerin ortaöğretime devam etmeleri konusunda 

etkili olabileceğinize inanıyor musunuz? Onlarla bu konuda konuşuyor 

musunuz?Onları teşvik ediyor musunuz? 

SORU.4. Özellikle 8. sınıflardaki kız çocuklarının liseye devam etmeleri 

konusundaki görüşlerinizi öğrenebilir miyim? 

SORU.5. Sizce aileler çocuklarını okula gönderme konusunda kız ve erkek 

olarak bir ayrım yapıyorlar mı? 

 

 



 

 OKUL YÖNETİCİLERİYLE YAPILAN GÖRÜŞME ÖRNEĞİ 

Görüşülen: Gamze BAL/ Sirkeli İ.Ö.O Müdür Yardımcısı 

Görüşme yeri: Sirkeli İ.Ö.O 

Görüşme Tarihi: 03.06.2005 

Görüşme Saati: 14.45-15.30 

 

Görüşmeci: Kendinizi tanıtır mısınız? 

Görüşülen: Ben Gamze Bal. Sirkeli İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısıyım. 

8 yıldır bu okulda görev yapıyorum. 5 yıl öğretmenlik yaptım. İdarecilikte 3. 

yılım. 

Görüşmeci: 8. sınıf öğrencilerini ne kadar tanıyorsunuz? 

Görüşülen: Bu yılki 8. sınıf öğrencilerinin çoğunu ben 5 yıl okuttum. Yani 

ilkokul öğretmenleri 5 yıl boyunca bendim. İlk olarak 34 öğrencim vardı. 

Sonra taşımalı gelenlerle sayı 56 oldu. Onları iyi tanıdığıma inanıyorum. 

Tabi ailelerini de. Zaten Sirkeli’den bir ev aldım. Hafta sonları da geliyorum, 

bahçemle uğraşıyorum. Ailelerle görüşüyorum. 8 yıldır Sirkeli ile içi dışlı 

olduk. Onları iyi tanıdığıma inanıyorum. 

Görüşmeci:8. sınıflarda okuyan öğrencilerin ortaöğretime devam etmeleri 

konusunda herhangi bir girişiminiz var mı? 

Görüşülen:Ben devam etmelerini çok istiyorum. Son yıllarda okula eğilimi 

arttırdık. Daha çok meslek lisesine yönlendiriyoruz. Nedeni notlarının 

düşüklüğü. Bu notlarla düz lisede başarılı olabileceklerine inanmıyorum. 

Ama Anadolu Lisesi kazanabilecek 10-15 öğrenci var.  Geçen yıl 8. sınıftan 

29 öğrenci mezun ettik. Bu öğrencilerden kızlar için liseye devam eden çok 

az. 

 Görüşmeci:Ortaöğretim Kurumlar Sınavı konusunda öğrencilerinizi 

bilgilendirmeye yönelik çalışma yapıyor musunuz? 

Görüşülen:Bu sene başında öğretmenler toplantısında , ailelerin eğitime 

ihtiyacı olduğuna karar vererek Rehberlik Araştırma Merkezi’ne bir yazı 

yazdık.Yanıt aldık ve aileleri bilinçlendirme toplantıları rehber öğretmenler 

denetiminde yapıldı. Veliler de bu çalışmaların devam etmesini istiyorlar.  



 

Öğrencilere yönelik ise OGE kapsamında öğretmen arkadaşlarımız 

çalışmalar yaptılar. Power Point sunuları hazırlandı, öğrencilere OKS sınavı 

hakkında bilgi verildi. 

Görüşmeci:Bu yıl kaç öğrenci Ortaöğretim Kurumlar Sınavı( OKS) ‘na 

girecek? Kız ve erkek olarak belirtir misiniz? 

Görüşülen: Çocukların hemen hepsi sınava girecekler. Şu an bir sayı 

veremiyorum, kayıtlardan bakarız. 

Görüşmeci:Sizce görev yaptığınız bu okulda öğrencilerin ortaöğretime 

devam etmeme nedenleri nelerdir? 

Görüşülen: Bu sene de taşımalı köylerden gelenler büyük oranda devam 

etmeyecek. Ama Sirkeli’de oturanların hepsi devam edecek. Mesela 

Geldibuldu yani Güzelyurt köyü çok geri kalmış bir köy. Okumanın 

önemini kavrayabilmiş değiller. İkincisi de taşıt problemi olduğundan gidiş 

geliş yapamıyorlar. Maddi durumları iyi. Araç sorunu halledilirse çocuklar 

okula devam edebilir.Ama en önemlisi Geldibuldu köyü için ailelerin 

eğitimsizliği. Eğitime bakış açılarının değişmesi gerekiyor. 

Görüşmeci:Sizce aileler çocuklarını okula gönderme konusunda kız ve 

erkek olarak bir ayrım yapıyorlar mı? 

Görüşülen: Sirkeli’de ayrım yok. 1997’de vardı. İlkokuldan çıkıp 

evlendirilenler oldu. İlköğretim zorunlu olunca bu durum ortadan kalktı. 

Ama hala “okuyunca ne olacak” diye düşünenler var. Ben 8 yılda 

insanlarla içili dışlı oldum. Aileler eğitime sıcak bakmıyor burada. Zaten 

onlar da eğitimli değil. Maddi olanakları yerinde . İş kaygısı yok. Kız ve 

erkek ayrımı yapmadan okumalarını boş görüyorlar. Belirgin bir ayrımcılık 

yok ama tek tük rastlanabilir. Sadece bir aile “okuyup da kötü kadın mı 

olacak” diye bir tepki verdi, ki bu tür tepkiler de yavaş yavaş ortadan 

kalkıyor. Mesela Abadan Güzelyurt’a göre daha gelişmiş bir köy. 

Çocuklarını okutmak istiyorlar.  Köylere göre bir değişkenlik var.Tüm bu 

olumlu gelişmelerde biz öğretmenler etkili oluyoruz. Kız çocukların 

okuması bence daha önemli. Erkek muhakkak bir iş bulur. Kız çocuğunun 

kendine meslek kazandıracak bir diplomaya ihtiyacı var. Bu köye örnek 

olabilecek kimse yok. Yani köyden okuyup iyi bir yerlere gelmiş, isim 



 

yapmış hiç kimse yok. Bu çok enteresan. Yine de 5 yıl evveli ile şimdi 

arasında çok fark var. Ben Ankara Üniversitesi D.T.C.F Fars Dili ve 

Edebiyatı mezunuyum. Buraya ilk geldiğimde aileler modern 

görüntümden, onlara göre çok açık giyiniyor olmamdan dolayı beni 

dışladılar. 1. sınıfları aldığımda çocuklar deftere sağdan yazmaya 

çalışıyorlardı.Çünkü okula gelmeden Kuran Kursuna gidiyorlardı. Bunu 

düzeltmek için 15 gün uğraştım. Bir gün onlara Arapça bir şeyler yazdım. 

Altına da Türkçe yazdım ve Türkçe’yi soldan yazdığımızı anlatmaya 

çalıştım. Çocuklar ailelerine “ öğretmenimiz Kuran biliyor” demişler. Aileler 

de sırf bunun için beni bağırlarına bastılar.  

Görüşmeci: Teşekkür ederim, son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir 

şey var mı? 

Görüşülen: Başarılar diliyor ve teşekkür ediyorum. 

 

DERS ÖĞRETMENLERİYLE YAPILAN GÖRÜŞME ÖRNEĞİ 

 

Görüşülen: Fatoş KAPLAN/ Fen Bilgisi Öğretmeni 

Görüşme yeri: Sirkeli İ.Ö.O 

Görüşme Tarihi: 01.06.2005 

Görüşme Saati: 10.00-10.30 

 

 

Görüşmeci: 8. sınıflarda sizin dersiniz için kızlar mı erkekler mi daha 

başarılı? Bunu neye göre söyleyebiliyorsunuz? 

Görüşülen: Kızlar daha başarılı çünkü kızlar daha düzenli. Bu yalnızca 

ders notları açısından değil, tutum ve davranışları açısından da 

geçerli.Kızlar daha olumlu bir tablo sergiliyorlar. 

Görüşmeci:8. sınıflarda okuyan öğrenciler sizce hangi nedenlerle 

ortaöğretime devam etmeyebilir? Bu konudaki engeller neler olabilir? 



 

Görüşülen: Bence aileler ilk neden. Ailelerin göndermeme tutumunu 

bilen öğrencilerin ilköğretim başarıları düşüyor. Nasıl olsa ben okula 

devam etmeyeceğim düşüncesi onların derslere ilgisini azaltıyor ve 

başarısızlık kaçınılmaz oluyor. İkincisi genetik nedenler. Akraba evliliği 

yüzünden çocuklar başarısız oluyor. Yani başarısızlık ikinci neden. 

 Görüşmeci:8. sınıflardaki öğrencilerin ortaöğretime devam etmeleri 

konusunda etkili olabileceğinize inanıyor musunuz? Onlarla bu konuda 

konuşuyor musunuz?Onları teşvik ediyor musunuz? 

Görüşülen: Evet tabiki inanıyorum. Konuşmalarımda hep “liseye 

gittiğinizde şu olacak” falan diyorum. Hatta sık sık üniversiteyi de telaffuz 

ediyorum.çocuklara hangi liseye gideceklerini sorup onları teşvik 

ediyorum. 

Görüşmeci:Özellikle 8. sınıflardaki kız çocuklarının liseye devam etmeleri 

konusundaki görüşlerinizi öğrenebilir miyim? 

Görüşülen:Toplumda bir yargı var. Erkekler bir şekilde çalışıyorlar. Bir 

kadının çalışması hayatını kurtarıyor.Ben kendimden örnekler vererek 

kızları okullaştırmaya çalışıyorum. Kesinlikle devamlarının gerekli 

olduğuna inanıyorum.belki seviyelerine göre farklı okullara gidebilirler. 

Ama mutlaka devam etmeliler. 

Görüşmeci:Sizce aileler çocuklarını okula gönderme konusunda kız ve 

erkek olarak bir ayrım yapıyorlar mı? 

Görüşülen: Özellikle kırsal kesimde bu ayrım yapılıyor. Sirkeli’de de 

yapıldığına inanıyorum. Fakat çok yüksek oranlarda olmadığını 

gözlemledim. Bu konuda özellikle kızlar sessiz kalıyor, utanıyorlar. Aileleri 

göndermek istemiyor. Yalnız bu öğrencilerin sayısı çok değil.  

Görüşmeci: Son olarak söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? 

Teşekkür ederim. 

Görüşülen: Son olarak, ben üniversite mezunu ve hala eğitimine devam 

eden bir insan olarak, kadının eğitimdeki yerini hala tartışıyor olmaktan 

utanıyorum. 

 



 

 EK 5. 

 GÖRÜŞÜLENLERE  AİT BİLGİLER  

 İsimler alfabetik sıralamayla verilmiştir. 

1. ÖĞRENCİLER 

A. KIZ ÖĞRENCİLER 

 

Kod adı 

 

Yaşadığı Köy 

 

Ortaöğretime 
Devam Etme 
İsteği 

 

Ortaöğretime 
Devam Etme 
Durumu 

 

Ortaöğretim 
Kurumu/Şu Anda 
Nerede Olduğu 

Ayfer Karşıyaka İstiyordu Ediyor Akademik Eğitim 

Ayşe Abadan İstiyordu Ediyor Mesleki Eğitim 

Berna Kösrelikkızığı İstiyordu Ediyor Açık Lise 

Büşra Kösrelikkızığı İstiyordu Etmiyor Köyde 

Cemile İkipınar İstemiyordu Etmiyor Kuran Kursunda 

Ebru Kösrelikkızığı İstiyordu Ediyor Mesleki Eğitim 

Elif Kızılcaköy İstiyordu Ediyor Akademik Eğitim 

Fatma Gümüşyayla İstiyordu Ediyor Akademik Eğitim 

Feride Gümüşyayla İstemiyordu Etmiyor Kuran Kursunda 

Filiz Yuva İstiyordu Ediyor Akademik Eğitim 

Güler Kösrelikkızığı İstiyordu Etmiyor Köyde 

Gülçin İkipınar İstiyordu Etmiyor Köyde 

Havva Karşıyaka İstiyordu Ediyor Mesleki Eğitim 

Nesrin Güzelyurt İstiyordu Etmiyor Kuran Kursunda 

Özlem Güzelyurt İstemiyordu Etmiyor Kuran Kursunda 

Pelin Kızılcaköy İstiyordu Etmiyor Köyde 

Seda Karşıyaka İstiyordu Ediyor Mesleki Eğitim 

Sinem Abadan İstiyordu Ediyor Mesleki Eğitim 

Şenay Kösrelikkızığı İstiyordu Ediyor Mesleki Eğitim 

Yasemin Karşıyaka İstiyordu Ediyor Mesleki Eğitim 

Yeliz İkipınar İstiyordu Etmiyor Kuran Kursunda 

Zeynep  Kösrelikkızığı İstiyordu Ediyor Akademik Eğitim 

 

 

 

 



 

B. ERKEK ÖĞRENCİLER 

 

Kod adı 

 

Yaşadığı Köy 

 

Ortaöğretime 
Devam Etme 
İsteği 

 

Ortaöğretime 
Devam Etme 
Durumu 

 

Ortaöğretim 
Kurumu/Şu Anda 
Nerede Olduğu 

Ali Güzelyurt İstemiyor Etmiyor Köyde 

Aziz Güzelyurt İstiyor Etmiyor Çalışıyor 

Can Gümüşyayla İstiyor Ediyor Mesleki Eğitim 

Cüneyt Kızılcaköy İstiyor Ediyor Akademik Eğitim 

Erdal Kızılcaköy İstiyor Ediyor Mesleki Eğitim 

Ersan Yuva İstiyor Ediyor Mesleki Eğitim 

Ertan Gümüşyayla İstiyor Ediyor Mesleki Eğitim 

Gökhan Kızılcaköy İstiyor Ediyor Mesleki Eğitim 

Gürkan Güzelyurt İstiyor Ediyor Mesleki Eğitim 

Hasan Kızılcaköy İstiyor Etmiyor Köyde 

Hikmet İkipınar İstiyor Ediyor Akademik Eğitim 

İsmet Kızılcaköy İstiyor Ediyor Akademik Eğitim 

Koray Karşıyaka İstiyor Ediyor Mesleki Eğitim 

Mehmet Kızılcaköy İstiyor Etmiyor Kuran Kursunda 

Mehmet Ali Güzelyurt* İstiyor Ediyor Akademik Eğitim 

Mert Güzelyurt İstiyor Etmiyor Köyde 

Mete Karşıyaka İstiyor Ediyor Akademik Eğitim 

Mutlu Yuva** İstiyor Ediyor Akademik Eğitim 

Naim İkipınar İstiyor Ediyor Mesleki Eğitim 

Sabri Kösrelikkızığı İstemiyor Etmiyor Köyde 

Savaş Yuva İstiyor Ediyor Akademik Eğitim 

Sedat Güzelyurt İstiyor Etmiyor Köyde 

Serdar Kösrelikkızığı İstiyor Ediyor Akademik Eğitim 

Tolga Kösrelikkızığı İstiyor Ediyor Akademik Eğitim 

Tunç Kızılcaköy İstemiyor Etmiyor Çalışıyor 

 

 

 

 

 

                                                
* Çubuk  Anadolu Lisesini kazanınca imam olan babası tayin istedi ve Çubuk’a taşındılar. 
**Ailevi nedenlerle Çubuk’a taşındılar.  



 

 

2.   VELİLER 

A. ANNELER 

 

Kod Adı 

 

Yaşadığı Köy 

 

Kimin annesi? 

 

Eğitim 
Durumu4 

 

Mesleği 

Aygül Gümüşyayla Fatma İlkokul Ev hanımı 

Behice Karşıyaka Seda İlkokul Ev hanımı 

Ayşe Güzelyurt Aziz - Ev hanımı 

Canan İkipınar Cemile İlkokul Ev hanımı 

Demet Kösrelikkızığı Tolga İlkokul Ev hanımı 

Derin Kızılcaköy İsmet,Elif İlkokul Ev hanımı 

Esma Kösrelikkızığı Serdar İlkokul Ev hanımı 

Gül Güzelyurt Mert ilkokul Ev hanımı 

Gülay Kızılcaköy Erdal İlkokul Ev hanımı 

Gülcan Kösrelikkızığı Güler İlkokul Ev hanımı 

Gülin İkipınar Gülin İlkokul Ev hanımı 

Gülizar Gümüşyayla Can İlkokul Ev hanımı 

Gönül Kızılcaköy Gökhan İlkokul Ev hanımı 

Halime Güzelyurt Mehmet Ali İlkokul Ev hanımı 

Hanım Güzelyurt Nesrin İlkokul Ev hanımı 

Hatice Kızılcaköy Pelin İlkokul Ev hanımı 

Hayal Karşıyaka Havva İlkokul Ev hanımı 

Hülya İkipınar Hikmet İlkokul Ev hanımı 

Kamile Karşıyaka Koray İlkokul Ev hanımı 

Lale Abadan Ayşe İlkokul Ev hanımı 

Leyla Kösrelikkızığı Büşra İlkokul Ev hanımı 

Mehtap Kızılcaköy Hasan İlkokul Ev hanımı 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 - ile gösterilenler okuma yazma bilmiyor 



 

 

 

Kod Adı 

 

Yaşadığı Köy 

 

Kimin annesi? 

 

Eğitim Durumu 

 

Mesleği 

Melahat Yuva Filiz İlkokul Ev hanımı 

Melek Kösrelikkızığı Şenay İlkokul Ev hanımı 

Nazlı Gümüşyayla Feride - Ev hanımı 

Nebahat Kızılcaköy Tunç - Ev hanımı 

Nehir İkipınar Naim İlkokul Ev hanımı 

Nergiz Gümüşyayla Ertan İlkokul Ev hanımı 

Neriman Karşıyaka Mete İlkokul Ev hanımı 

Oya Kösrelikkızığı Zeynep İlkokul Ev hanımı 

Pervin Yuva Mutlu İlkokul Ev Hanımı 

Rengin Karşıyaka Yasemin Ortaokul Ev hanımı 

Rukiye Yuva Savaş İlkokul Ev hanımı 

Safiye Güzelyurt Özlem İlkokul Ev hanımı 

Sakine Kızılcaköy Mehmet İlkokul Ev hanımı 

Saniye İkipınar Yeliz İlkokul Ev hanımı 

Selda Güzelyurt Gürkan İlkokul Ev hanımı 

Sevgi Karşıyaka Ayfer İlkokul Ev hanımı 

Sevim  Güzelyurt  Ali - Ev hanımı 

Şerife Yuva Ersan Ortaokul Ev hanımı 

Sultan Güzelyurt Sedat İlkokul Ev hanımı 

Suna Kösrelikkızığı Ebru Ortaokul Ev hanımı 

Türkan Kösrelikkızığı Berna - Ev hanımı 

Yelda Kızılcaköy Cüneyt İlkokul Ev hanımı 

Zeliha Kösrelikkızığı  Sabri İlkokul Ev hanımı 

Zuhal Abadan Sinem Lise Ev hanımı 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B. BABALAR 

 

Kod Adı 

 

Yaşadığı Köy 

 

Kimin 
Babası? 

 

Eğitim 
Durumu 

 

Mesleği 

Abdullah Güzelyurt Aziz İlkokul Çiftçi 

Ahmet Güzelyurt Ali İlkokul Çiftçi 

Atilla Yuva Mutlu Ortaokul Çiftçi 

Ayhan Kızılcaköy Elif,İsmet Lise Memur 

Barış İkipınar Hikmet İlkokul Serbest 

Bayram Kösrelikkızığı Büşra İlkokul Çiftçi 

Bekir Kösrelikkızığı Ebru İlkokul Çiftçi 

Cafer İkipınar Cemile İlkokul Çiftçi 

Cahit Güzelyurt Nesrin İlkokul Çiftçi 

Doruk Kızılcaköy Cüneyt Lise Serbest 

Ekrem İkipınar Yeliz İlkokul İşçi 

Emin Karşıyaka Ayfer Lise İşçi 

Emrah Karşıyaka Koray Ortaokul İşçi 

Erhan Güzelyurt Mehmet Ali Lise Memur 

Faruk Karşıyaka Mete Lise İşçi 

Ferdi Gümüşyayla Feride İlkokul Çiftçi 

Fethi Karşıyaka Havva Lise Serbest 

Galip Kösrelikkızığı Güler İlkokul Çiftçi 

Gani Kızılcaköy Tunç - Çiftçi 

Giray İkipınar Gülin İlkokul Serbest 

Gürbüz Güzelyurt Mert İlkokul Çiftçi 

Halil Kösrelikkızığı Berna Ortaokul Serbest 

Halim Kızılcaköy Gökhan Ortaokul Serbest 

Hasan Kızılcaköy Pelin İlkokul  Çiftçi 

Hüseyin Kösrelikkızığı Şenay İlkokul  Çiftçi 

İbrahim Kızılcaköy Erdal İlkokul Çiftçi 

İlyas Gümüşyayla Fatma Üniversite Memur 

İsmail Abadan Ayşe Lise Serbest 

Kemal Kösrelikkızığı Tolga İlkokul Çiftçi 



 

Levent Gümüşyayla Can İlkokul Çiftçi 

Mehmet Güzelyurt Gürkan Ortaokul Çiftçi 

Muharrem Kızılcaköy Hasan İlkokul  Çiftçi 

Mustafa Yuva Filiz Ortaokul Çiftçi 

Nihat Gümüşyayla Ertan İlkokul Çiftçi 

Osman Abadan Sinem Üniversite Memur  

Özgür Kösrelikkızığı Zeynep İlkokul Çiftçi  

Selman Güzelyurt Sedat İlkokul Çiftçi 

Selim Güzelyurt Özlem İlkokul Çiftçi 

Süleyman Kösrelikkızığı Sabri - Çiftçi 

Tahsin Karşıyaka Seda Lise Memur 

Tarık Kızılcaköy Mehmet Ortaokul Çiftçi 

Taşkın İkipınar Naim Ortaokul Esnaf 

Turan Yuva Savaş Ortaokul İşçi 

Yılmaz Karşıyaka Yasemin Lise İşçi 

Ziya Kösrelikkızığı Serdar  Lise Esnaf 
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