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Öz 

İnsanlar; dini inanç, siyasal görüş, sosyal ve ekonomik durum boyutlarında farklılıklar 

gösterirler. Okulların bu farklılıkları gören, bu farklılıkları kabul ederek eğitim veren 

demokratik kurumlar olması, eğitimde olası ayrımcılığı azaltacaktır. Eğitimde öğretmenlerin, 

bu farklılıklara ilişkin ayrımcılıkları azaltmaya yönelik önemli rolleri bulunmaktadır. Bu 

araştırmanın amacı, Mardin ili ilkokullarında görev yapan öğretmenlerin insan farklılıklarına 

ilişkin hoşgörülerini saptamaktır. Öğretmenlerin belirtilen boyutlardaki farklılıklara ilişkin 

hoşgörülerinin düzeyi ve söz konusu hoşgörülerinin cinsiyetlerine ve üye oldukları sendikaya 

göre değişme durumu araştırmanın alt amaçlarıdır. Araştırmada, nicel yöntem yaklaşımlarından 

betimsel tarama deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evreni Mardin ilkokullarında 

çalışan öğretmenlerden oluşmaktadır ve bu evrenden tabakalı örnekleme ile veri toplanmıştır. 

Araştırmanın evrenini Mardin ili ilkokullarında görev yapan 2,909 öğretmen, örneklemini ise 

940 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada, İnsan Farklılıklarına İlişkin Görüşler Anketinin, 

faktör analizi uygulanarak ölçeğe dönüştürülen biçimi veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. 

Öğretmenlerin cinsiyetlerine göre, insan farklılıklarının tüm boyutlarında, siyasi görüş, dini 

inanç, toplumsal cinsiyet rolleri ve sosyal ve ekonomik farklılığa ilişkin hoşgörü düzeylerinde, 

bağımsız t testi sonucuna göre anlamlı bir fark bulunmaktadır. Kadın öğretmenlerin, siyasi 

görüş, dini inanç, toplumsal cinsiyet rolleri ve sosyal ve ekonomik farklılıklara ilişkin hoşgörü 

düzeyi erkek öğretmenlere göre daha yüksektir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin siyasi görüş, 

dini inanç, toplumsal cinsiyet rolleri farklılığına ilişkin hoşgörüleri; üye oldukları sendikaya 

göre farklılık göstermektedir. 

Anahtar sözcükler: İnsan farklılıkları, çokkültürlülük, kültürel farklılıklar, eğitimde eşitlik, 

eğitimde ayrımcılık. 
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İnsanın tarih boyunca biyolojik, toplumsal ve kültürel nedenlerle değişimi, 

insanların zamanla birbirlerine benzemesine ve birbirlerinden farklılaşmasına yol 

açmıştır (Wulf, 2004/2009). Parekh (2000/2002) ontolojik olarak eşitliği insanların 

benzerliğine dayandırmanın, insanlar arasındaki farklılıkların görülmemesine yol 

açtığını ve bunun farklılıkları önemsizleştirdiğini belirtmiştir. Aynı zamanda Parekh 

(2000/2002) benzerlik ve farklılıkların edilgen bir şekilde bir arada durmadığını ve 

birbirlerinin içine işlemekte olduğunu vurgulamıştır. Benzer bir tanımlama ile Fay 

(1996/2012) benzerlik-farklılık, benlik-öteki gibi ikiciliğin bizi birini seçmeye 

zorladığını ve aynı anda ikisi olma seçeneğini görmeyi engellediğini açıklamıştır. 

Nohl (2006/2009), kimlik sorunlarının ötekilik sorunuyla ele alındığını, Ben’imizin 

varlığı nasıl kendi içimizdeki bir zıtlık/ikilik, ruhumuz ve bedenimize göre 

tanımlanıyorsa, toplumsal varlığımızın da böyle zıtlık ve ikilikle tanımlanmakta 

olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla tüm biz ve öteki ilişkileri, iktidar ilişkileri içinde 

konumlanan ilişkilere göre yapılan ideolojik tanımlardır. 

Kültür, genellikle devletler veya uluslar ile anılmaktadır. Said (1993/1998), bu 

durumun çoğu zaman bir miktar yabancı düşmanlığını içererek bizi ve onları 

farklılaştırdığını belirtmektedir. Bu noktadan bakıldığında kültür bir kimlik 

kaynağıdır ve insanların içinde bulundukları ortam kendi benliklerinin oluşmasında 

etkilidir. İnsanların kendi kültürlerinden esinlenerek olay ve durumlara yükledikleri 

değerler, kendi benliklerinde zamanla yerleşmektedir. Söz konusu değerler farklı 

olgular karşısında bazen olumlu bazen olumsuz tepki vermelerini sağlar. Derrida’ın 

(1992/2003) “Kimliğin saptanması daima kültüreldir, asla doğal değildir” (s. 30) 

sözüyle kimlik ve kültür arasındaki güçlü ilişkiden söz etmektedir. Dolayısıyla kültür 

farklılık ve aynılık üzerinden kimliği şekillendirir. 

Toplumsal gruplar bir kabuktan örülmüşçesine yaşarlar ve kendi dışındaki 

insanları reddederler ve giderek o gruba özgü kişilik özellikleri ortaya çıkar (Gençtan, 

2012). Kültür ve iktidar ilişkilerini kurumlar, eğilimler ve simgesel bağlantılar açığa 

çıkarmaktadır (Swartz, 1997/2011). Dünyada göç ve başka nedenlerin etkisiyle 

dinleri, dilleri ve etnik kökenleri farklı olan birçok insan bir arada yaşamaktadır. 

Birçok kültürün bir arada varolduğu ortamlarda insanların dolayısıyla kültürlerin 

etkileşimi meydana gelmektedir. Doytcheva (2005/2009) çokkültürlü ortamlarda bu 

durumun kültürel temas şeklinde karşılıklı etkileşim içinde gerçekleştiğini ve bu 

ortamların genellikle demokratik olduğunu söylemektedir. Parekh (2000/2002), 

eşitliğin, eşit derecede farklı olma özgürlüğü veya fırsatını kapsadığını belirtmektedir. 

Ayrıca Parekh (2000/2002), insanlara eşit davranmanızın insanların hem 

benzerliklerini hem de farklılıklarını göz önüne almamızı gerektirdiğini ve bu 

durumun aksini düşünmenin ayrımcılık olduğunu vurgulamaktadır. İnsanlar kendi 

kendisine özdeşlik taşıyan aynılık, benlik ve kimliğe sahiptirler. Bu durumda insan, 

kendini aynılaştırdığı değerden farklı olanı olumsuzlaştırmaktadır (Bora, 2009). 

Eşitsizliklerin en fazla görüldüğü yerlerden birisi de okullardır. Sadece eğitime 

erişim konusu incelendiğinde bile, okullaşma oranlarının belli bölgelerde düşük 

olması, kız çocuklarının ve düşük sosyoekonomik düzeyde olan ailelerin çocuklarının 
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aleyhinde olması bu duruma örnek gösterilebilir. Illich (1970/2013) bu durumu 

okulların toplumsal mitin destekleyicisi olarak hizmet etmesi ve okulların, sadece 

kendi öğretim programlarına ve belli bir düşünceye göre insan yetiştirmekte olması 

ile açıklamaktadır. Eğitim hakkı, bireylerin topluma eşit katılımları ve potansiyellerini 

gerçekleştirmenin bir ön koşuludur. Özsoy (2004), hak kavramının temelinde 

toplumsal ilişkilerin güvence altına alınması ve keyfi uygulamaları önlemenin 

bulunduğunu belirtmektedir. 

İktidarlar kendi politikalarına uygun bir toplum yetiştirmenin iktidarlarını 

sağlamlaştıracağını düşünmektedirler (Althusser, 1976/2010). Bireyler eğitime 

katılsalar bile, iktidarların onayladığı insan tipinden farklı dine, dile, etnik kökene 

sahip olduklarında eğitimde ayrımcılığa uğrarlar (McLaren, 2009/2011). Haynes 

(1998/2002) sınıfsal eşitsizliklerin ve diğer ötekileştirmelerin, dışarıda bırakma 

durumlarının eğitim sistemi aracılığıyla yeniden üretildiğini fakat eğitim kurumlarının 

toplumsal adalet politikaları ve var olan eşitsizliğin giderilmesi için de 

kullanılabileceğini belirtmektedir. Okullar sınıf, toplumsal cinsiyet rolleri ve ırk 

temelinde katmanları yeniden üretmek bakımından önemli bir role sahiptir (Apple, 

1998/2012). Bu nedenle okulların derinlemesine incelenmesi gerekmektedir. 

Akademik başarıda etkili olan kültür, farklı çevrelerdeki öğrenciler açısından 

eşit olmayan bir şekilde dağılmıştır (Bourdieu ve Passeron, 1964/2014). Turner 

(1959/1997) bu durumu eğitimde yeteneklerin aynı kaldığı durumda, başarı 

farklılıklarının nedeninin kültürel yoksunluk kuramına bağlandığını ve tüm kabahatin, 

çocuk ve ailesine yüklendiğini savunmuştur. Aynı zamanda, Turner (1959/1997) bu 

farklılığın okulların yetenekli ve yeteneksiz şeklinde bir sınıflamayı kabul eden ayırıcı 

alt kültürler oluşturmakta olduğunu belirtmektedir. Benzer bir şekilde Willis (1977) 

işçi sınıfı çocuklarının işçi sınıfı işlerine, orta sınıf ailelerinin çocuklarının da orta 

sınıf işlerine erişmelerinde eğitimin rolüne değinmiştir. Bu durumun ortaya 

çıkmasında yalnızca yapısal nedenlerin değil okul içi süreçlerin de payı 

bulunmaktadır (Apple, 2004). 

Çokkültürlü ortamlar olan okullarda iktidarın meşru görmediği kültürler, diller, 

dinler, kadınlar sınırlılığı olan (dezavantajlı) bireyler olarak görülebilirler. Eğitim 

alanında yaşanan eşitsizliklerin biri toplumsal cinsiyet rollerine dayalı eşitsizliktir. 

Bunun önemli göstergeleri arasında okullaşma oranları, okuma yazma oranları ve 

işgücü piyasalarında kadınlar aleyhine var olan istatistik veriler gösterilebilir. Eğitim, 

ilerlemenin ve güçlenmenin anahtarı ise kız çocuklarının, kadınların eğitimi 

kendilerini, ilerde ailelerini ve içinde yaşadıkları toplumları dönüştürebilme gizilini 

taşımaktadır (Tan, 2011). Kızların eğitime erişim ve okula devam edebilme 

engellerinin aşılmasında kuşkusuz öğretmenlerin de etkisi bulunmaktadır. Apak 

(2011) İstanbul’un kentsel gecekondu alanlarında yaptığı araştırmada kızların eğitime 

katılamamalarından kaynaklanan eşitsizliğin sürdüğünü belirtmiştir. Kız 

çocuklarının, hegemonyası altına girdikleri eril kültürden çıkış yollarını buldukları ve 

başka bir dünyanın varlığını algıladıkları ilk yer okullardır. Cinsiyet temelli eşitsizlik 

alt toplumsal sınıflar düzeyinde güçlü iken, ailesi üst düzey yönetici olan ailelerin 
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çocuklarında bu farklılık ortadan kalkma eğilimi göstermektedir (Bourdieu ve 

Passeron, 1964/2014). Aslında bu durum toplumsal cinsiyet rollerinin sınıf 

değişkenine bağımlı bir yanını da göstermektedir. Ancak, bütün olguyu 

açıklamamaktadır. 

McLaren (2009/2011), öğretmenlerin çokkültürlü eğitim becerilerinin 

gerekliliğini belirtmiştir. Thompson’a (2009) göre, öğrencilerin başarılı olmalarına 

inanç, kültürel farklılıklara duyarlık, öğrencilere saygı öğretmenlerin çokkültürlü 

eğitim becerilerinden bazılarıdır. Bourdieu ve Passeron’a (1964/2014) göre ise, 

bireylerin toplumsal farklılıkları, eğitim yaşamları boyunca etkili olmaktadır. 

Freire’ye (1968/2013) göre eğitim, insanın kendi zihinsel ve kültürel sınırlarını 

geçmekle sağlanır. Bu sınırları geçmek, insanın diğerlerinin kültürleri hakkında 

birşeyleri anlamaya başlamasıyla olabilir. Aynı zamanda Freire (1968/2013) eğitimde 

diyalog kavramına özel anlam yüklemiştir. Bu anlam bağlamında öğretmen ile 

öğrenci arasındaki çelişkiyi çözümleyebilen aracın diyalog olduğunu belirtmiştir. 

Foucault (1988/2009) öğretmenin entelektüel olduğunu ve entellektüelin 

rolünün gerçeği “görmemiş olanlara, gerçeği söylemeyenler adına, gerçeği söyleyen” 

(s. 85) olduğunu belirtmektedir. Yasalarla güvence altına alınan ama uygulamada 

birçok eşitsizliklere uğrayan öteki öğrencilerin farkındalığını bilmek ve onların 

varolduğunu kabul etmek kuşkusuz öğretmenlerin eğitime bakış açılarını 

değiştirecektir. Farklı aidiyetleri, dilleri, dinleri ve toplumsal cinsiyet rollerini 

tanımayan/bilmeyen veya göz ardı eden öğretmen, o öğrencilere iletişim kanallarını 

kapatacaktır ve sadece sistemin sürdürücüsü olacaktır. Entelektüel, sosyal adalete 

dayanan genel toplumsal değişmeye yardımcı olacak eleştirel bilinci güçlendiren 

diyaloğu tanımlayıcı bir yaklaşım yoluyla, konuları sorunsallaştırmaya yardımcı olur 

(Mayo, 2014/2014). Söz konusu durum öğretmenlerin (entelektüellerin) toplumsal 

dönüşüme katkısını vurgulamaktadır. Grant (1989) öğretmenlerin sınıfta farklılıklara 

ilişkin davranışlarında, adalet ilkesini benimseyen, öğrencilerin kültürel geçmişlerini 

bilen bir öğretim şeklini uygulaması gerektiğini belirtmiştir. Öğretmen sözleri, 

davranışları ve tepkileriyle öğrenci ile iletişim becerisini geliştirmelidir. Touraine, 

(1997/2000) öznenin kendisi gibi başka bir canlı özneyle ilişkiye girmesi için kendi 

tanımındaki öğelerin, yani kendi kendini oluşturma edimlerinin diğer öznede de 

bulunmasının yeterli olacağını belirtmektedir. 

Türkiye farklı etnik kökenleri dinleri, dilleri dolayısıyla kültürleri içinde 

barındıran çokkültürlü bir ülkedir. Türkiye’nin özellikle doğu ve güneydoğu 

bölgelerinde bu farklılıklar daha fazla gözlenebilmektedir. Bu bölgelerde öğretmenlik 

yapan bireylerin bu farklılıkları algılama şekilleri, okula yeni başlayan ve farklı bir 

dünyayla ilk kez tanışan ilkokul öğrencilerinin eğitim algılarını, akademik başarılarını 

ve ilerdeki yaşantılarını etkilemektedir. Bu bağlamda öğretmenlerin eğitimde, bu 

farklılıklara ilişkin ayrımcılıkları azaltmaya yönelik önemli rolleri bulunmaktadır. 

Gramsci (1975/2011) öğrencilerin, ölçünleştirilmiş (standartlaştırılmış) öğrenme, 

davranış kuralları, sınıf düzeni, öğretmenlerin belirli öğrenci gruplarına karşı 

kullandığı resmi olmayan eğitimbilimsel (pedagojik) süreçler aracılığıyla 
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şekillendirilebileceğini belirtmektedir. Touraine (1997/2000) ise çok kültürlü 

ortamlarda, öznelerarası ilişkilerin aynı kültür, aynı topluma ait değil de özneye 

dönüşmek için verilen ortak çaba olduğunu belirtmektedir. Bu yaklaşıma göre, 

ötekinin varlığı kabul edilmeden özneden toplumsal eyleyene geçmek olanaksızdır, 

ama ötekinin anlaşılması, mesleki ilişkilerden farklı bir ilişki doğurur. Bu bağlamda, 

okullardaki öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişkinin eşitlik temelinde olması gerekir. 

İnsan, bir toplumun üyesi, ama öncesinde de bir bireydir; diğerlerine yönelik 

eylemde bulunur, ama öncelikle kendi kendisine davranmaktadır; o, içinde yaşadığı 

ilişkilerin momentidir, ama önce kendi kendisini belirleyebilendir. Banks ve diğ. 

(2001), kültürel farklılık alanlarını ırk, etnik yapı ve sosyal grup olarak 

tanımlamaktadırlar. Amerikan Psikologlar Derneği’ne (American Psychological 

Association [APA], 2002) göre, farklılık alanlarından, bölgesel farklılık, eğitim 

hakkına erişim, siyasal görüş, bireysel ilgi ve tercihler tam olarak kültürel farklılık 

kavramını karşılamamaktadır. Bu yüzden, bu araştırmadaki farklılık alanlarının daha 

kapsayıcı bir kavram olarak insan farklılıkları adıyla anılması yeğlenmiştir. Kültürel 

farklılıklar, alanyazında bir zenginlik olarak da algılanmaktadır. Ancak bu 

araştırmadaki farklılıklar; bireylerin sahip olduğu özelliklerden dolayı yaşadıkları 

dezavantajlı durumları da ortaya çıkaran insan farklılıklarıdır. Bu bağlamda Aksoy’un 

(2007) üniversite öğrencilerinin eşitlik ve ayırımcılık ile ilgili görüşleri üzerine 

gerçekleştirdiği araştırması bu çalışmaya yön veren çalışmalardan birisidir. Söz 

konusu araştırmaya göre, öğrenci görüşleri açısından üniversiteler arasında 

farklılıklar bulunmakta ve bu farklılıklar, öğretmen adaylarının bulundukları 

ortamların farklı özellikler taşıyor olmasından ve bu adayların farklılıkları algılama 

şekillerinden kaynaklanmaktadır. Aksoy ve Aksoy’un (2007) yaptığı araştırmada da, 

öğretmen adaylarının kültürel ve insani özelliklere ilişkin farklılıklara bakışlarının 

öğrenim gördükleri üniversitelere ve öğrenim gördükleri sınıflara göre farklı olduğu 

belirlenmiştir. Aksoy ve Aksoy’un (2007) anketine faktör analizi yaparak öğretmen 

adaylarına  uygulamış olan Çoban ve diğ. (2010), çalışmasında, kadın aday 

öğretmenlerin erkek aday öğretmenlere göre siyasi görüş farklılıklarına ilişkin daha 

hoşgörülü olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Memduhoğlu’nun (2008) gerçekleştirdiği 

çalışmada ise, Türkiye’nin yedi bölgesinde lisede çalışan yönetici ve öğretmenlerin 

genel olarak farklılıklara karşı olumlu tepkide bulunduklarını ancak Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi’nde çalışan öğretmenlerin diğer bölgelerde çalışan öğretmenlere 

göre daha olumsuz görüşlere sahip olduğu saptanmıştır. 

Çokkültürlülük ile ilgili yurtdışında yapılan araştırmalardan birisinde (Faitar, 

2009), farklı dinlere, kültürlere ve topluluklara üye olma durumunda, uluslararası bir 

topluluk yaratmak için eğitimin ortak payda olduğunun farklı inançlara sahip 

üniversite öğrencilerince kabul edildiği ve ortak insani değerleri benimsedikleri 

sonucuna erişilmiştir. Tochon (2009) ise kadın ve erkek öğretmenler arasında dil ve 

kültür boyutlarında farklılık saptamış ve dilin bir iletişim aracından fazlasını belirttiği, 

dilin bir deneyimi ve sosyal davranış biçimlerini etkilediği sonucuna ulaşmıştır. 
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İnsan farklılıkları, insanların biyolojik farklılıkları dışında, bir ülkenin 

insanlarının baskın olarak kabul edilen özelliklerine göre belirlenmektedir. Okulların 

bu farklılıkları gören, bu farklılıkları kabul ederek eğitim veren demokratik kurumlar 

olması gerekir. Okullar sadece doktrinleri aşılama ve sosyalleşme arenası ya da 

öğretim yeri olarak değil, aynı zamanda öğrencilerin güç kazanmasını ve öz-

dönüşümü destekleyen bir kültür bölgesi olarak görülmelidir (McLaren, 2009/2011). 

Okullaşmanın diyalektik olarak anlamlandırılması, okulların hem hegemonya kurma 

hem de özgürleşme yerleri olarak görülmesini sağlar. Alanyazında insan farklılıklarını 

belirlemeye ilişkin yapılmış çalışmalar bulunmaktadır. Ancak bu çalışma hem insan 

farklılıklarıyla doğrudan etkileşim içinde olan öğretmenlerin söz konusu farklılıklara 

ilişkin hoşgörü düzeylerinin belirlemesi hem de araştırmanın insan farklılıklarının 

yoğun yaşandığı coğrafi bölgede uygulanması açısından diğer araştırmalardan 

farklılık göstermektedir. Bir başka deyişle araştırmanın seçilen evreni, öğretmenlerin 

insan farklılıkları ile karşılaşabileceği değil çoğunlukla karşılaştığı yaşam 

deneyimlerine ilişkin görüşlerini belirlemektedir. Bu bağlamda bu araştırmanın 

problemi, öğretmenlerin siyasi görüş, dini görüş, toplumsal cinsiyet rolleri ve sosyo 

ekonomik düzey gibi insan farklılıklarına yönelik görüşleridir. Araştırmanın amacı, 

Mardin ilindeki ilkokul öğretmenlerinin insan farklılıklarına ilişkin 

duyarlılıklarını/hoşgörülerini ve görüşlerini saptamaktır. Araştırmanın alt amaçları da 

şunlardır: 

1. Öğretmenlerin insan farklılıklarına ilişkin; toplumsal cinsiyet rolleri, dini 

inanç, siyasal görüş, sosyal ve ekonomik sınıf boyutlarındaki farklılıklara 

göre hoşgörüleri ne düzeydedir? 

2. Öğretmenlerin insan farklılıklarına ilişkin görüşleri; 

a. Cinsiyetlerine, 

b. Üye oldukları sendikalarına göre değişmekte midir? 

Yöntem 

Bu bölümde araştırma modeline, araştırmanın evren ve örneklemine, veri 

toplama araçlarına, verilerin toplanması ve çözümlenmesine yer verilmiştir. 

Araştırma Modeli 

Araştırma, nicel yöntemle kurgulanmış olup betimsel tarama desenindedir. 

Tarama araştırma deseni, bir evrendeki bireylerin görüşlerini, davranışlarını ve 

özelliklerini açıklamak için evrenden seçilen bir örneklem grubuna veya evrenin tümü 

üzerine tarama uygulaması yaparak bilgi topladığı bir nicel araştırma desenidir 

(Creswell, 2012/2017). Betimsel tarama çalışmaları, geniş bir insan grubunun 

araştırmanın konusuna ilişkin fikir, inanç ve algılarını ve söz konusu farkın gruplar 

arasındaki durumunu belirlemeye yöneliktir (Lodico ve diğ., 2006). 
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Evren-Örneklem 

Araştırma evreninin yer aldığı Mardin ili farklı din, etnik köken ve dilleri 

barındıran çokkültürlü bir yapıya sahip olduğu için Mardin ilkokullarında çalışan 

öğretmenler bu farklılıklarla sık sık karşılaşmaktadırlar. Çalışmaya konu olan grup, 

çokkültürlülüğün göreli olarak bazı özellikler bakımından yoğun gözlenebildiği bir 

yerde görev yapmaları nedeniyle tercih edilmiştir. Araştırmanın örneklemi tabakalı 

örnekleme yoluyla belirlenmiştir. Bu yöntemde bazı özelliklere göre evren katmanlara 

(tabakalara) ayrılır ve basit seçkisiz örnekleme tekniği kullanılarak evrenin her alt 

grubundan örneklem seçilir (Creswell, 2012/2017). Araştırmanın evrenini oluşturan 

Mardin ilinde görev yapan öğretmenlerin sayısı 2,909’dur (Milli Eğitim Bakanlığı 

[MEB], 2014). Evreni temsil etme özelliğini güçlendirmesi amacıyla, okullar nüfusun 

etnik köken yoğunluğu bakımından farklılaştığı ilçeler içinden, farklı sosyoekonomik 

düzeyler dikkate alınarak seçilmiştir. Böylece seçilen kümelerin öncelikle bazı nüfus 

özelliklerini taşıması sağlanmıştır. Buna göre, Mardin ili Artuklu, Dargeçit, Kızıltepe, 

Mazıdağı, Midyat, Nusaybin ve Ömerli ilçelerindeki 940 öğretmen örneklemi 

oluşturmuştur. 

Örneklem büyüklüğü, en uygun (optimum) örneklem büyüklüğü tablolarından 

(Sencer ve Irmak, 1984; Anderson, 1997) yararlanılarak belirlenmiştir. Örneklem 

büyüklüğünün saptanmasında .99 güven düzeyi ve .04 hata toleransı benimsenmiştir. 

Buna göre, araştırmanın söz konusu hata düzeyine göre en uygun örneklem büyüklüğü 

771’dir. Ancak geçersiz yanıtlamalar ve yanıtlanmayan anketlerin etkisini azaltmak 

ve hedef sayıya ulaşmayı kolaylaştırmak için ölçeğin hedef sayıdan daha fazla 

uygulaması yapılmıştır. Yüksek düzeyde bir dönüş sağlanması ve anketlerin 

dağılımının da araştırmada yer alan tabakalar arasındaki oranlara uygun olması 

nedeniyle hedeflenen sayının üzerindeki dönüş düzeyi kabul edilmiştir. Tablo 1’de 

Mardin ilinde uygulanan ölçeklerin ilçelere göre dağılımı ve oranları görülmektedir. 

 

Tablo 1 

Mardin İlinde Uygulanan Ölçeklerin İlçelere Göre Dağılımı ve Oranları 

İlçeler 
Mevcut Öğretmen 

Sayısı (a) 

İlçelerin 

Evrene 

Oranı (a/b) 

Uygulanan 

Ölçek Sayısı 

Uygulamanın 

İlçelere Göre 

Dağılımı (%) 

Artuklu 706 24.26 242 25.47 

Dargeçit 151 5.19 67 7.43 

Kızıltepe 915 31.49 249 26.48 

Ömerli 62 2.13 62 6.91 

Mazıdağı 168 5.77 91 9.68 

Nusaybin 434 14.91 107 11.38 

Midyat 473 16.25 119 12.65 

Toplam 2,909(b) 100 940 100 
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Tablo 1’de ölçeğin uygulandığı ilçeler, öğretmen sayıları, ilçelerin evrene oranı, 

uygulanan ölçek sayısı, uygulamanın ilçelere göre dağılım oranı görülmektedir. Tablo 

1 incelendiğinde mevcut öğretmen sayısına eşdeğer olarak uygulanan ölçek sayısı en 

yüksek olan ilçeler Kızıltepe ve Artuklu ilçesi olup, en düşük ilçeler ise Ömerli ve 

Dargeçit ilçeleridir. Ölçek uygulanırken en uygun (optimum) örneklem büyüklüğü 

dikkate alınarak, uygun oranları ile ilçelere uygulanmaya çalışılmıştır. Her ilçenin 

uygulama yapılan örneklemdeki temsil oranı gerçek durumdaki ile karşılaştırıldığında 

uygulama örneklemine %5 üstünde veya altında sapma olduğu görülmüştür. Bu 

farklılığın araştırma sonuçlarını belli bir yönde değiştirmeyeceği düşünüldüğünden 

elde edilen tüm ölçekler değerlendirmeye alınmıştır. Sosyoekonomik düzey 

farklılaşmalarının öncel olarak olgusal bir saptamasının bulunmaması nedeniyle 

araştırmacı, kişisel gözlemleri ve çevre kaynaklarının yargılarına dayalı olarak bir 

belirleme yapmıştır. Tablo 1’e göre Mardin ilinin öğretmen sayısı en yüksek ilçeleri 

sırasıyla, Kızıltepe, Artuklu, Midyat, Nusaybin Mazıdağı, Dargeçit ve Ömerli 

ilçeleridir ve araştırmanın çalışma evreni 2014 yılında bu ilçelerdeki ilkokullada 

görev yapan sınıf ve branş öğretmenleri ile sınırlıdır. Tablo 2’de araştırmaya katılan 

öğretmenlerin bireysel özelliklere göre dağılımları bulunmaktadır. 

 

Tablo 2 

Öğretmenlerin Bireysel Özelliklerine Göre Dağılımı 
Değişkenler  f % 

Cinsiyet 

Kadın 376 39.79 

Erkek 564 59.68 

Belirtmeyenler 5 0.53 

Toplam 940 100.00 

Medeni durumları 

Evli 564 60.18 

Bekar 341 36.35 

Diğer 32 3.36 

Belirtmeyenler 1 0.11 

Toplam 940 100.00 

Branş 

Sınıf ve Okul Öncesi  443 46.88 

Branş Öğretmeni 23 2.43 

Fen Bilimleri 130 13.76 

Sosyal Bilimler 75 7.94 

Spor ve Güzel Sanatlar 64 6.77 

Dil ve Anlatım 116 12.28 

Rehberlik ve P.D 37 3.92 

Diğer 51 5.40 

Belirtmeyenler 6 0.62 

Toplam 940 100.00 

(devam ediyor) 
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Tablo 2 (devam) 
Değişkenler  f % 

Sendika üyeliği 

Sendikasız 331 35.03 

Sendikalı 52 5.50 

Eğitim-Bir-Sen 154 16.30 

Eğitim-Sen 341 36.08 

Türk Eğitim Sen 32 3.39 

Diğer 28 2.96 

Belirtmeyenler 2 0.74 

Toplam 940 100.00 

 

Tablo 2’ye göre araştırmaya katılan erkek öğretmenler (%59.68, f = 564), kadın 

öğretmenlere (%39.79, f = 376) göre daha fazladır. Söz konusu dağılım evrendeki 

kadın ve erkek öğretmen dağılımıyla paraleldir. Öğretmenlerin medeni durumları 

incelendiğinde evli öğretmenlerin araştırmada daha fazla (%60.18) yer aldığı 

görülmektedir. Öğretmenlerin sendikalı olma durumları incelendiğinde, %35.03’ünün 

(f = 331) herhangi bir sendikaya üye olmadığı görülmektedir. Öğretmenlerin %5.50’si 

(f = 52) ise bir sendikaya üye olduğunu belirtmiş fakat hangi sendikaya üye olduğunu 

belirtmemiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin üye oldukları sendikalara göre 

oranları Eğitim-Sen %36.08 (f = 341), Eğitim- Bir Sen %16.30 (f = 154), Türk Eğitim-

Sen %3.39 (f = 32), diğer %2.96 (f = 28) şeklinde sıralanmaktadır. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada, Aksoy ve Aksoy (2007) tarafından hazırlanan İnsan Farklılıklarına 

İlişkin Görüşler Anketinin (İFİGA), Çoban ve diğ. (2010) tarafından faktör analizi 

uygulanarak ölçeğe dönüştürülen formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Söz 

konusu ölçeğe Çoban ve diğ. (2010) tarafından doğrulayıcı faktör analizi 

yapıldığından tekrar faktör analizi yapılmamıştır. 

İnsan Farklılıklarına İlişkin Görüşler ölçeği siyasi görüş farklılıkları boyutunda 

üç madde, dini inanç farklılıkları boyutunda üç madde, toplumsal cinsiyet farklılıkları 

boyutunda beş madde ve sosyoekonomik farklılıkları boyutunda üç madde olmak 

üzere toplam dört boyut ve 14 maddeden oluşan likert tipi bir ölçektir. İnsan 

farklılıkları ölçeğinin, siyasi görüş farklılıkları boyutunda; siyasi görüşün bireyin 

hayatına ve çevresi ile ilişkilerine etkisine ilişkin maddeler, dini görüş farklılıkları 

boyutunda, farklı dini inançlar ve bu inançtan kişiler hakkındaki görüşlere ilişkin 

maddeler, toplumsal cinsiyet farklılıkları boyutunda; kadın ve erkek işbölümüne 

ilişkin maddeler, sosyoekonomik durum farklılıkları boyutunda sosyoekonomik 

durumun akademik başarıya ve eğitime etkisine ilişkin maddeler bulunmaktadır. 

İnsan farklılıklarına ilişkin ölçek boyutlarına göre güvenirlik katsayısı olan Cronbach 

Alfa değerleri, siyasi görüş farklılıkları için .68, dini görüş farklılıkları için .74, 

toplumsal cinsiyet farklılıkları için .71, sosyoekonomik farklılıklar için ise .67 olarak 

hesaplanmıştır. Veri toplama aracının amaç uygunluğu için beş öğretim elemanının 

görüşü alınmıştır. 
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Veri toplama aşamasında araştırmacının kişisel gözlem ve çevre kaynakları 

görüşlerine göre ilçelerin sosyoekonomik açıdan farklı bölgelerindeki okullara 

gidilmeye özen gösterilmiştir. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından her bir 

ilçedeki okula gidilerek yüz yüze toplanmıştır. Araştırma verileri toplanırken 

öğretmene araştırma amacı hakkında açıklama yapılarak, gönüllü olan 

öğretmenlerden veri toplanmıştır. Öğretmenler ortalama 15-20 dakikada ölçek 

maddelerini cevaplamışlardır. 

Verilerin Analizi 

Öğretmenler tarafından doldurulan ve araştırmanın verilerini sağlayan formlar 

toplandıktan sonra, kayıp verinin fazla olduğu katılımcıların formları elenerek diğer 

veriler SPSS 20 ile elektronik ortama aktarılmıştır. Araştırma verilerinde uç değer 

ayıklaması yapılmamıştır. Araştırma amaçlarına göre verilerin analizi yapılmadan 

önce, insan farklılıkları ölçeğinin boyutlarına ilişkin normallik varsayımına yönelik 

olarak yapılan analizlerin sonuçlarına Tablo 3’te yer verilmiştir. 

 

Tablo 3 

İnsan Farklılıkları Ölçeğinin Boyutlarına İlişkin Normallik Varsayımına Yönelik 

Analiz Sonuçları 

Boyutlar N �̅� Ortanca Çarpıklık Basıklık 

Siyasi Görüş Farklılıkları 928 12.83 13.00 -1.20 1.98 

Dini Görüş Farklılıkları 922 11.74 12.00 -0.73 -0.18 

Toplumsal Cinsiyet Farklılıkları 913 19.03 19.00 -0.47 -0.29 

Sosyoekonomik Durum Farklılıkları 931 12.60 13.00 -0.83  0.07 

 

Tablo 3’te insan farklılıkları ölçeğinin boyutlarına göre, basıklık, çarpıklık, 

aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri verilmiştir. Siyasi görüş farklılıkları 

boyutunun basıklık değerinin 1.98, çarpıklık değerinin -1.20; dini inanç görüş 

farklılıkları boyutunun basıklık değerinin -0.18, çarpıklık değerinin -0.73 olduğu 

görülmektedir. Toplumsal cinsiyet rolleri farklılıkları boyutunun basıklık değerinin -

0.29, çarpıklık değerinin -0.47 olduğu ve sosyoekonomik farklılıklar boyutunun 

basıklık değerinin 0.07, çarpıklık değerinin -0.83 olduğu görülmektedir. Kalaycı’ya 

(2006) göre basıklık ile çarpıklık değerlerinin -3 ile +3 değerlerinin arasında olması 

verinin normal dağıldığını göstermektedir. İnsan farklılıkları ölçeğinin boyutlarının 

basıklık ve çarpıklık değerlerinin -3 ile +3 arasında olması normallik varsayımını 

karşıladığını göstermektedir. Ayrıca aritmetik ortalama ve ortanca değerlerinin 

birbirine yakın olması da normal dağılımı göstermektedir (Büyüköztük ve diğ., 2020). 

İnsan farklılıkları ölçeğinin boyutlarının siyasi görüş farklılıkları (�̅� = 12.83, O = 

13.00), dini inanç görüş farklılıkları (�̅� = 11.74, O = 12.00), toplumsal cinsiyet rolleri 

farklılıkları (�̅� = 19.03, O = 19.00), sosyoekonomik farklılıklar (�̅� = 12.60, O = 13.00) 

boyutlarının aritmetik ortalama ve ortanca değerlerinin birbirine yakın olduğu Tablo 

3’te görülmektedir. Ayrıca alt gruplarda varyansların türdeş (homojen) olduğu 

saptanmıştır (p > .05). 
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İnsan farklılıklarına ilişkin yargıların öğretmenlerin cinsiyetine göre analizinde, 

iki ilişkisiz örneklem ortalamaları arasındaki farkın anlamlılık durumu için ilişkisiz 

(bağımsız) örneklemler t testi uygulanmıştır. Bağımsız örneklemler için t testi iki 

bağımsız örneklem ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olma durumunu test 

etmektedir (Büyüköztürk ve diğ., 2020). İnsan farklılıklarına ilişkin öğretmen 

yargılarının sendikalı olma durumuna ve üye oldukları sendikaya göre analizi için ise 

ilişkisiz örneklemler için tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Tek faktörlü 

varyans analizi, ilişkisiz ikiden fazla örneklem ortalaması arasındaki farkı ölçtüğü için 

tercih edilmiştir (Büyüköztürk ve diğ., 2020). Alt gruplarda oluşan istatistiksel 

farklılıkların hangi alt gruplar arasında olduğu, başka bir deyişle farkın kaynağı, 

varyansların eşit olması ve karşılaştırılan gruptaki örneklem büyüklüklerinin eşit 

olmaması nedeniyle Post-hoc testlerinden tutucu tahminler yapan (Kayri, 2009) 

Scheffe testi ile analiz edilmiştir. 

Bulgular 

Bu bölümde, araştırmanın bulguları, öğretmenlerin insan farklılıklarına (siyasi 

görüş, dini inanç, toplumsal cinsiyet rolleri ve sosyoekonomik farklılık boyutlarına) 

ilişkin hoşgörü düzeyleri cinsiyetlerine, sendikalı olma ve üye oldukları sendikaya 

göre analiz edilerek elde edilmiştir. Öğretmenlerin insan farklılıklarına ilişkin hoşgörü 

düzeylerinin betimsel istatistiği Tablo 4’te verilmektedir. 

 

Tablo 4 

Öğretmenlerin İnsan Farklılıkları Boyutlarına İlişkin Görüşlerinin Betimsel 

İstatistikleri 
Boyutlar 

N 
Madde 

Sayısı 

En Düşük 

Puan 

En Yüksek 

Puan 
�̅� 

 
SS 

Siyasi Görüş Farklılıkları 928 3 3 15 12.83 2.17 

Dini İnanç Görüş 

Farklılıkları 
922 3 3 15 11.74 2.96 

Toplumsal Cinsiyet 

Farklılıkları 
913 5 6 25 19.03 4.11 

Sosyoekonomik Durum 

Farklılıkları 
931 3 3 15 12.60 2.15 

 

Tablo 4’e göre öğretmenlerin siyasi görüş, dini inanç ve sosyoekonomik durum 

farklılıkları alt boyutlarındaki ortalama puanların birbirine yakın olduğu 

görülmektedir. Ayrıca öğretmenlerin insan farklılıkları ölçeğinin alt boyutlarına 

verdikleri görüşler değerlendirildiğinde, öğretmenlerin toplumsal cinsiyet rolleri 

farklılıklarına ilişkin hoşgörü düzeylerinin diğer alt boyutları ile kıyaslandığında daha 

heterojen dağıldığı görülmektedir. Öğretmenlerin cinsiyetlerine göre, insan 

farklılıklarına ilişkin siyasi görüş, dini inanç, toplumsal cinsiyet rolleri ve 

sosyoekonomik farklılıkları boyutlarına ilişkin hoşgörü düzeyleri Tablo 5’te 

verilmektedir. 
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Tablo 5 

Öğretmenlerin Cinsiyetlerine Göre İnsan Farklılıkları Ölçeğinin Boyutlarına İlişkin 

t Testi Dağılımı 

 Cinsiyet N �̅� SS Sd t p 

Siyasi Görüş 

Farklılıkları 

Kadın 371 13.00 1.79 926 2.09 .03 

Erkek 557 12.71 2.38 

Dini İnanç 

Farklılıkları 

Kadın 367 12.24 2.52 920 4.40 .00 

Erkek 555 11.41 3.18 

Toplumsal Cinsiyet 

Farklılıkları 

Kadın 368 20.02 3.59 911 6.26 .00 

Erkek 545 18.37 4.31 

Sosyoekonomik 

Durum Farklılıkları 

Kadın 371 12.81  1.93 929 2.46 .01 

Erkek 560 12.47 2.32 

 

Tablo 5’te kadın ve erkek öğretmenlerin insan farklılıklarının dini inanç 

farklılıkları ve toplumsal cinsiyet rolleri boyutlarındaki hoşgörü düzeyi istatistiksel 

olarak .99 güven aralığı içinde anlamlı farklılık göstermektedir. Öğretmenlerin siyasi 

görüş farklılıklarına ilişkin hoşgörü düzeyinde cinsiyetlerine göre .95 güven 

aralığında anlamlı bir fark bulunmaktadır. Kadın öğretmenlerin siyasi görüş 

farklılıklarına ilişkin hoşgörü düzeyleri (�̅� = 13.00), erkek öğretmenlerin hoşgörü 

düzeylerinden (�̅� = 12.71), daha yüksektir. Dini inanç farklılıklarına ilişkin kadın 

öğretmenlerin hoşgörü düzeyi de (�̅� = 12.24), erkek öğretmenlere (�̅� = 11.41) göre 

yüksektir. Kadın öğretmenlerin toplumsal cinsiyet farklılıklarına ilişkin hoşgörü 

düzeyleri (�̅� = 20.02) de erkek öğretmenlerin hoşgörülerinden (�̅� = 18.37) daha 

yüksektir. Öğretmenlerin sosyoekonomik farklılıklara ilişkin hoşgörüleri 

cinsiyetlerine göre .95 güven aralığı içinde anlamlı farklılık göstermektedir. Kadın 

öğretmenlerin sosyoekonomik farklılıklara ilişkin hoşgörü düzeyleri (�̅� = 12.81) 

erkek öğretmenlerden (�̅� = 12.47) daha yüksektir. Kadın öğretmenlerin insan 

farklılıklarının araştırmaya dahil edilen bütün boyutlarındaki hoşgörü düzeylerinin 

erkek öğretmenlerin hoşgörü düzeylerinden daha yüksek olması dikkat çekicidir. 

Öğretmenlerin sendikalı olma ve sendikalarına göre insan farklılıklarına ilişkin siyasi 

görüş, din, toplumsal cinsiyet ve sosyoekonomik farklılıkları boyutlarına ilişkin F 

testi sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. 

 

Tablo 6 

Öğretmenlerin Sendikalı Olma Durumlarına Göre İnsan Farklılıkları Ölçeğinin 

Faktörlerine İlişkin F Testi Dağılımı 

  Kareler 

toplamı 
�̅� F p Farkın kaynağı 

Siyasi 

görüş 

farklılıkları 

Gruplar arası 73.15 14.63 3.13 .00 
Sendikasız*EğitimBir 

Sendikasız*EğitimSen 
Gruplar içi 4298.56 4.67 

Toplam 4371.71  

(devam ediyor) 
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Tablo 6 (devam) 

  Kareler 

toplamı 
�̅� F p Farkın kaynağı 

Dini inanç 

farklılıkları 

Gruplar arası 1263.42 252.68 33.85 .00 Sendikasız*EğitimBir 

Sendikasız*EğitimSen 

Sendikalı*EğitimSen 

EğitimSen*EğitimBir 

EğitimSen*TürkEğiti 

EğitimSen*Diğer 

Gruplar içi 6821.07 7.46   

Toplam 8084.50 

   

Toplumsal 

cinsiyet 

farklılıkları 

Gruplar arası 758.57 151.71 9.34 .00 Sendikasız*EğitimSen 

EğitimSen*EğitimBir 

Sendikalı*EğitimSen 

EğitimSen*TürkEğitim 

Gruplar içi 14698.43 16.24 

Toplam 15457.01 
 

Sosyo-

ekonomik 

farklılıklar 

Gruplar arası 27.66 5.53 1.19 .31 

 Gruplar içi 4285.93 4.64 

Toplam 4313.59  

 

İnsan farklılıkları ölçeğinin faktörlerine ilişkin F testi sonuçlarının paylaşıldığı 

Tablo 6’da belirtildiği gibi, öğretmenlerin sendikalı olma durumlarına göre siyasi 

görüş, dini inanç ve toplumsal cinsiyet farklılıklarına ilişkin hoşgörü düzeyleri 

arasında .99 güven aralığında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p = .00). 

Öğretmenlerin sendikalı olma durumlarına göre siyasi görüş farklılıklarına ilişkin 

hoşgörü düzeylerinde, sendikalı olmayan öğretmenler ile Eğitim-Bir-Sen’e ve Eğitim 

Sen’e üye olan öğretmenler arasında fark bulunmaktadır. Sendikasız öğretmenler 

öğretmenlerin siyasi görüş farklılıkları boyutundaki farklılıklara Eğitim Bir Sen ile 

Eğitim Sen’e üye olan öğretmenlerden daha hoşgörülüdür. 

Öğretmenlerin dini inanç farklılıklarına ilişkin hoşgörü düzeyleri arasındaki 

farkın kaynağı, sendikasız öğretmenler ile Eğitim-Bir-Sen’e üye olan öğretmenler 

arasında, Sendikasız öğretmenler ile Eğitim Sen’e üye olan öğretmenler arasında, 

sendikalı olup sendikasını belirtmeyen öğretmenler ile Eğitim Sen’e üye olan 

öğretmenler arasında, Eğitim Sen’e üye olan ve Eğitim-Bir-Sen’e üye olan 

öğretmenler arasında, Eğitim Sen’e üye olan ile Türk Eğitim Sen’e üye olan 

öğretmenler arasında ve Eğitim Sen’e üye olan öğretmenler ile diğer sendikalara üye 

olan öğretmenler arasındadır. Öğretmenlerin sendikalı olma durumlarına göre din 

farklılıklarına ilişkin hoşgörü düzeyi en yüksek Eğitim Sen’e üye olan öğretmenler 

olup sırasıyla; sendikası olmayan, Türk Eğitim Sen’e üye olan, Sendikası olup 

belirtmeyenler ve diğer grubundaki öğretmenler arasındadır. Öğretmenlerin sendikalı 

olma durumlarına göre dini inaç farklılıklarına ilişkin hoşgörü düzeyi en düşük olan 

öğretmenler Eğitim-Bir-Sen’e üye olan öğretmenlerdir. 

Öğretmenlerin toplumsal cinsiyet farklılıklarına ilişkin hoşgörü düzeyleri 

arasındaki farkın kaynağı sendikasız öğretmenler ile Eğitim Sen’e üye olan 

öğretmenler arasında olup fark, daha yüksek hoşgörü sahip olma anlamında Eğitim 

Sen’e üye olan öğretmenler lehinedir. Ayrıca toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin 
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farklılıklara ilişkin öğretmenlerin hoşgörü düzeylerinde Eğitim Sen’e üye olan 

öğretmenler ile Eğitim-Bir-Sen’e üye olan öğretmenler arasında da fark 

bulunmaktadır. Söz konusu fark, aynı şekilde Eğitim Sen’e üye olan öğretmenler 

lehinedir. Sendikalı olup sendikalarını belirtmeyen öğretmenler ile Eğitim Sen’e üye 

olan öğretmenler arasında da toplumsal cinsiyet rolleri farklılıklarına ilişkin hoşgörü 

düzeylerinde Eğitim Sen’e üye olan öğretmenler lehine anlamlı farklılık 

bulunmaktadır. Eğitim Sen’e üye olan öğretmenler ile Türk Eğitim Sen’e üye olan 

öğretmenler arasındaki fark da yine daha yüksek hoşgörüye sahip olma anlamında 

Eğitim Sen’e üye olan öğretmenler lehinedir. Öğretmenlerin sendikalı olma 

durumlarına göre sosyoekonomik farklılıklara ilişkin hoşgörü düzeylerinde ise .95 

güven aralığında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p = .31). 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Öğretmenlerin cinsiyetlerine göre, insan farklılıklarının araştırmada ele alınan 

tüm boyutlarında hoşgörü düzeyleri arasında anlamlı fark bulunmuştur. Kadın 

öğretmenlerin, siyasi görüş, dini inanç, toplumsal cinsiyet rolleri ve sosyal ve 

ekonomik farklılıklara ilişkin hoşgörü düzeyi erkek öğretmenlere göre daha yüksektir. 

Aksoy ve Aksoy’un (2007) araştırmasında da, kadın ve erkek aday öğretmenlerin 

görüşleri arasında toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin hoşgörü düzeylerinde fark 

bulunmuştur ve söz konusu fark kadın aday öğretmenlerin lehinedir. Çoban ve diğ. 

(2010) yaptığı araştırmada ise, öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine 

ilişkin görüşlerinin cinsiyetlere göre analizlerinde anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu 

araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyetlerine göre siyasal farklılıklara ilişkin 

hoşgörü düzeyleri oldukça yüksek ve bu konudaki farklılıklar karşısında 

hoşgörülüdürler. Öğretmenlerin farklı siyasi görüşlere karşı saygılı oldukları ve farklı 

siyasi görüşler karşısında ayrımcı davranışlar sergilemeyecekleri sonucuna varılabilir. 

Çoban ve diğ. (2010) yaptıkları araştırmada ise öğretmen adaylarının siyasi görüş 

farklılıklarına ilişkin hoşgörü düzeyleri cinsiyetlerine göre anlamlı bir fark göstermiş 

ve kadın aday öğretmenlerin hoşgörü düzeyleri daha yüksek bulunmuştur. 

Öğretmenlerin cinsiyetlerine göre, dini inanç farklılıklarına ilişkin hoşgörü 

düzeyleri arasında fark bulunmaktadır. Belli bir dinin belli bir topluma ait olduğunu 

düşünen bireyler, herhangi bir dine inanmayan ya da başka dinlere inanan yurttaşların 

toplumda görülmemesi, dışlanması ya da dikkate alınmaması yönündeki telkinlere ve 

hoşgörüsüzlüklere açık olacaklardır. Bu yöndeki yargılar konusunda öğretmenlerin 

sosyolojik ve eşitlikçi görüşler yönünde gelişmeleri, eğitimin demokratik bir toplum 

kurgusundaki işlevi bakımından büyük önem taşımaktadır. Aksoy ve Aksoy’un 

(2007) yaptığı araştırmada da cinsiyetlere göre dini inanç farklılıklarına göre anlamlı 

bir fark bulunmuştur ve kadın öğretmen adaylarının erkek öğretmen adaylarına göre 

daha hoşgörülüdürler. Çoban ve diğ. (2010) yaptıkları araştırmada ise öğretmen 

adaylarının farklı dini inançlara ilişkin görüşleri, cinsiyetlerine göre anlamlı bir 

farklılık göstermemektedir. 

Grant ve Fuller (2003) öğrencilerin ırk, cinsiyet ve toplumsal sınıf gibi 

farklılıklarının, eğitsel başarıyı hesaplama aşamasında esas alınmamasının adaletli 
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eğitimin ön koşulu olduğunu belirtmektedir. Bu durumda, öğretmenlerin, öğrencilerin 

sosyoekonomik farklılıkları ile akademik başarıları arasında bağlantı kurmayarak 

öğrencilerine adaletli yaklaşabilecekleri ileri sürülebilir. Öğretmenler, her çocuğun 

eğitime eşit koşullarda erişmesi yönünde görüş bildirmişlerdir. Öğretmenler, 

öğrencilerin aslında eğitim sisteminin sosyoekonomik düzeyleri düşük olan 

öğrencileri ayrıştırdığını düşünmekte ve bu durumun öğrencilerin kaderleri 

olmadığına inanmaktadırlar. Öğrencilere ilişkin ayrıştırma, sadece bir şans konusu 

olarak değil, devletin ve toplumun eğitim hakkına erişim konusundaki sorumluluğunu 

yerine getirmediği şeklinde yorumlanmalıdır. Bu nedenle öğretmenlerin söz konusu 

yargıya katılmamaları eşitlikçi ve eğitim hakkına dayalı bir eğitim görüşüne uygun 

düşmektedir. Fakat Mardin ilinde araştırmaya katılan öğretmenler, sosyoekonomik 

düzeyi farklı olan ailelerin eğitime bakış açılarının değişmediğini ve bu değişkenin 

öğrencilerin akademik başarılarını belirlemediğini düşünmektedirler. Çoban ve diğ. 

(2010) araştırma bulgularına göre de öğretmen adaylarının sosyoekonomik farklılıklar 

konusunda eşitlikçi görüşe sahip oldukları görülmektedir. Ancak eleştirel eğitim 

bilimi alanyazınında ailelerin sosyoekonomik düzeyinin akademik başarıyı etkilediği 

yönündeki görüşler öne çıkmaktadır (Bourdieu ve Passeron, 1964/2014; Freire, 

1968/2013; Thompson, 2009). 

Kadın öğretmenlerin her boyutta erkek öğretmenlere göre daha fazla hoşgörülü 

olması dikkat çekicidir. Söz konusu durum kadın öğretmenlerin hoşgörüsü eğitimde 

diyoloğa daha önem verdikleri, kültürel farklılıklara daha duyarlı oldukları ve 

öğrencilerin farklılıklarına daha saygılı olmaları şeklinde yorumlanabilir. Bu fark, 

erkek ve kadınları ayrımcı, ayrı değerlerle yetiştiren ataerkil toplumsal yapı ile ilişkili 

şeklinde değerlendirilebilir. Bu yapının ürettiği değerler sisteminden erkeklerin daha 

olumsuz etkilendiği ve eğitim fakülteleri ya da öğretmen yetiştirme sisteminin de bu 

olumsuzluğu giderecek denli güçlü bir etki yaratamadığı düşünülebilir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin siyasi görüş, dini inanç, toplumsal cinsiyet 

rolleri farklılığına ilişkin hoşgörüleri; yapılan tek yönlü anova analizi sonucunda, üye 

oldukları sendikaya göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde (.05 ve daha düşük) 

farklı bulunmuştur. Öğretmenlerin insan farklılıklarının boyutları arasında yer alan 

siyasi görüş farklılıklarına ilişkin hoşgörü düzeylerinde ise sendikası olmayan 

öğretmenler ile Eğitim-Bir-Sen’e üye olan öğretmenler; sendikası olmayan 

öğretmenler ile Eğitim Sen’e üye olan öğretmenler arasında fark bulunmaktadır. 

Siyasi görüş farklılıklarına ilişkin hoşgörü düzeyi en yüksek öğretmenler, sendikası 

olmayan öğretmenler iken, en düşük öğretmenler Eğitim-Bir-Sen’e üye olan 

öğretmenlerdir. Bu durum araştırmaya katılan öğretmenlerin okullarındaki siyasi 

ayrıştırmaların önünde önemli bir direnç oluşturabilme potansiyeline sahip 

olduklarını düşündürmektedir. Ancak, daha çok siyasal iktidarlar eliyle 

gerçekleştirilen ve çeşitli farklara dayalı olduğu gibi, üye olunan sendikalar ve siyasal 

görüşler temelinde de gerçekleştirilen ayrımcı personel politikaları, bu yöndeki 

dayanışma ve hoşgörü olasılığına zarar vermektedir. Dini inanç farklılıklarına ilişkin 

hoşgörü düzeyi en düşük öğretmenler Eğitim-Bir-Sen’e üye olan öğretmenler iken 

hoşgörü düzeyi en yüksek öğretmenler Eğitim Sen’e üye olan öğretmenlerdir. 
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Hoşgörü düzeyi düşük olan öğretmenlerin kültürel farklılık, çokkültürlülük gibi temel 

insani varoluş hali yanı sıra demokratik toplumsal değerler bakımından sahip 

oldukları görüşleri eleştirel bir şekilde ele alması gereklidir. Aksi halde farklı 

inançlardaki öğrencilerin bu öğretmenlerin kendilerine adaletli davranabilecekleri 

konusunda kuşku duymalarına yol açılabilecektir. 

Öğretmenlerin toplumsal cinsiyet rolleri farklılıklarına ilişkin hoşgörü 

düzeylerindeki farkın kaynağının Eğitim Sen üyesi öğretmenler ile diğer sendikalara 

üye olanlar ve sendikalı olmayan öğretmenler arasında olduğu saptanmıştır. 

Toplumsal cinsiyet rolleri farklılıklarına ilişkin hoşgörü düzeyi en yüksek 

öğretmenler Eğitim-Sen’e üye olanlar olup hoşgörü düzeyleri en düşük olanlar ise 

Eğitim-Bir-Sen’e olan öğretmenlerdir. Söz konusu duruma göre, Eğitim-Sen’li 

öğretmenlerin kadınlar ile ilgili ayrımcılıklarda, diğer katılımcı öğretmenlere göre 

daha güçlü bir karşı duruş gösterebilecekleri düşünülebilir. Eğitim-Bir-Sen’li 

öğretmenlerin, toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin düşünceleri ise, belirgin bir şekilde 

toplumsal olarak inşa edilen ayrımcı ve temelsiz kurguların sürdürülmesine destek 

sunmaya açık görünmektedir. Öğretmenlerin genel olarak bu çalışmada saptanan karşı 

görüşlerine karşın, Türkiye eğitim sistemi programlarını cinsiyetçi temelde ve 

programların cinsiyetlere göre ayrışması ile birlikte sürdürmektedir. Biçimsel bazı 

değişmeler zaman içinde gerçekleştiriliyor olsa da, özellikle mesleki eğitimde yer alan 

baskın cinsiyetçi program yapıları sürdürülmektedir. Araştırmaya katılan 

öğretmenlerin sendikalı olma durumları ve üye oldukları sendikaya göre 

sosyoekonomik farklılıklar boyutuna ilişkin hoşgörü düzeylerinde ise anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır. 

Araştırmada ortaya çıkan öğretmen görüşleri, Banks ve diğ. (2001) çokkültürlü 

eğitimin koşulu olarak belirttiği, farklı öğrencilere adil olanaklar sunma ve farklı 

öğrenciler arasında diyalog geliştirme davranışını benimseyebileceklerine ilişkin bir 

beklenti yaratmaktadır. Öğretmenler eğitim kurumlarında, ders kitaplarında ve eğitim 

programında (müfredatta) insan farklılıklarına ilişkin bilgilerin yeterli olmadığını, 

ama bunun olması gerektiğini belirtmişlerdir. Yılmaz (1999), Türkiye’de eğitim 

programında ve ders kitaplarında halen başka kültürlerin varlığından sözedilmediğini 

belirtmiştir. Okul kültürünün demokratikleşebilmesi için Bourdieu ve Passeron 

(1964/2014), farklı kültürlere ilişkin temel eşitsizliklerin yok sayılmaması ve 

görmezden gelinmemesi gerektiğini belirtmişlerdir. Touraine (1997/2000) ise 

çokkültürlü toplumlarda bireylerin birbirlerini özne olarak kabul ettiklerinde birlikte 

farklılıklarıyla yaşayabileceklerini belirtmiştir. Bu yüzden farklılıkların tüm eğitim 

programlarında yer alması, farklılıkların kabulünü sağlayacak ve birlikte yaşamanın 

gerekliliğini sağlayacak adımlardan biri olacaktır. Eğitim sisteminin en önemli 

bileşenlerinden biri olarak öğretmenlerin de büyük ölçüde farklılıklara ilişkin hoşgörü 

düzeylerinin yüksek olması, farklılıkların daha adil ve eşitlikçi bir şekilde kendini var 

edebileceği bir eğitim sisteminin gerçekleştirilmesi bakımından önemli bir umut 

kaynağı olarak değerlendirilebilir. 
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Entelektüel olan öğretmenlerin (Foucault, 1988/2009) çokkültürlü eğitim 

becerilerinin gelişmesi gereklidir (McLaren, 2009/2011). Farklı aidiyetleri, dilleri, 

dinleri ve toplumsal cinsiyet rollerini tanımayan/bilmeyen veya göz ardı eden 

öğretmen öğrenciyle iletişim bağını koparmış olur (Mayo, 2014/2014). Öğretmenlerin 

sınıfta farklılıklara ilişkin davranışlarında, adalet ilkesini benimsemesi ve öğrencilerin 

kültürel geçmişlerini bilen bir öğretim şeklini uygulaması (Grant, 1989) öğretmenin 

toplumun dönüşümündeki katkısını geliştirir (Gramsci, 1975/2011). Üye oldukları 

sendika farklı olsa da öğretmenlerin entelektüel olarak, öğrencilerin farklılıklarını 

kabul ederek eğitim-öğretimi sürdürmeleri toplumsal dönüşümdeki katkılarını 

artıracaktır. Öğretmenlerin farklı sendikalara üye olmaları farklı politik görüşlerinin 

olduğunu belirtse de söz konusu politik görüşlerinden kaynaklı önyargılarıyla 

başetmeleri öğrencilerin yaşamları açısından önemlidir. 

Öğretmenlerin bireysel ve toplumsal farklılıklara karşı hoşgörü geliştirmelerini 

destekleyecek eğitimbilimsel (pedagojik), siyasal, kültürel bağlamda hizmetiçi eğitim 

çalışmaları yapılmalıdır. Bu araştırma bağlamına ilişkin saptamalar farklı bölgelerde 

ve farklı eğitim kurumlarında genişletilerek ve derinleştirilerek yenilenebilir. Öte 

yandan, her bir farklılık alanı ile ilgili farklı araştırma desenlerinin kullanıldığı 

araştırmalar yapılabilir. Öğretmenler arasında hoşgörü düzeyinde anlamlı farklılıklara 

yol açan değişikliklerin daha ayrıntılı araştırılması bu eğitim alanındaki eşitlikçi 

demokratik iklimin geliştirilmesi yönündeki çabalara ve politikalara ışık 

tutabilecektir. 
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Abstract 

People differ in their religious belief, political view, and social and economic dimensions. If 

schools are aware of and accept these differences, potential discrimination will be reduced. In 

education, teachers have a key role to play in reducing discrimination based on these 

differences. This research aims to determine the tolerance towards and views on human 

diversity of teachers working in primary schools in Mardin province regarding human diversity. 

The objectives of the research are to reveal teachers’ levels tolerance towards diversity in terms 

of gender roles, religious belief, political opinion, and social and economic status dimensions, 

and how their tolerance differs by gender, union status, and the union of which they are a 

member. The research used the quantitative method and descriptive survey model. The research 

population is the teachers working in primary schools in Mardin and data were collected by 

stratified sampling. The research population consists of 2,909 teachers working in primary 

schools in Mardin province, and the sample is 940 teachers. The Opinions on Human 

Differences Questionaire converted into a scale by applying factor analysis was used as the data 

collection tool. The Scheffe test, which is a posthoc test, was applied to find out which groups 

include differences between units. According to the independent t-test, there is a significant 

difference by gender between the levels of teacher tolerance towards all dimensions of human 

differences, which are political opinion, religious belief, gender roles, and social and economic 

status. The tolerance level of female teachers towards political opinion, religious belief, gender 

roles, and social and economic status is higher than male teachers. According to the one-way 

ANOVA analysis, there is a significant difference between the levels of tolerance towards 

political opinion, religious belief, and gender roles of the teachers who participated in the 

research by their union status and the union of which they are a member. 
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Purpose and Significance 

The change of human due to biological, social and cultural reasons throughout 

history has led people to resemble each other and differentiate from each other over 

time (Wulf, 2004/2009). Parekh (2000/2002) stated that the claim that equality derives 

from ontologically human similarities among people lead to obscure and trivializes 

these differences. At the same time, Parekh (2000/2002) stated that similarities and 

differences do not stay together in a passive way and they permeate each other. With 

a similar definition, Fay (1996/2012) also claim that dualism such as similarity-

difference or self-other forces us to choose just one and prevents us from seeing the 

option of being both at the same time. 

Turkey is a multicultural country that includes different ethnicities, religions, 

languages and cultures. These diversity are more common especially in the eastern 

and southeastern regions of Turkey. The perception of teachers working these region 

about these diversity affects on the education perceptions, academic achievements and 

future lives of primary school students who have just started school and making an 

entrance to a different world for the first time. In this context, teachers have an 

important role in reducing discrimination regarding these differences in education. 

Providing equal education conditions for all students in schools, regardless of their 

ethnic and cultural identities, is also the determining factor of multicultural education 

considered as a main feature. Gramsci (1975/2011) states that students can be shaped 

through standardized learning, codes of conduct, classroom organization, informal 

pedagogical processes that teachers use against specific student groups. School is a 

way to access culture for individuals from the most deprived backgrounds, and this 

applies to all stages of education. Touraine (2000) states that intersubjective relations 

are not belonging to the same culture, same society, but a joint effort to become a 

subject. According to this approach, it is impossible to pass from the subject to the 

social agent without accepting the existence of the other, but understanding the other 

creates a relationship different from professional relationships. In this context, the 

relationship between teacher and student in schools should be in a way that respects 

the distance between them but also creates communication, does not require collusion, 

but also requires mutual respect, and requires both sides to see each other as equals. 

Human differences are determined on the basis of the dominant prototype in a 

country, apart from the biological differences of people. Schools should be democratic 

institutions that notice these differences and give education by accepting these 

differences. Schools should be seen not only as places of teaching and instilling 

doctrines, but also as a cultural site that promotes student empowerment and self-

transformation (McLaren, 2009/2011). The dialectical meaning of schooling allows 

us to see schools as places of both hegemony and liberation. There are studies in the 

literature on identifying human differences. However, this study differs from other 

studies in terms of both determining the tolerance levels of teachers who are in direct 

interaction with human differences and applying the research in a geographical region 

where human differences are intense. In other words, the chosen universe of the 



Views on Human Diversity of Teachers who Working in Primary Schools in Mardin 383 

 

research determines the opinions of the teachers about the life practices they mostly 

encounter, not that they may encounter human differences. 

The problem of this research is the views of teachers towards these human 

differences. The aim of this research is to determine the sensitivities/tolerances and 

opinions of teachers working in primary schools in Mardin province regarding human 

differences. In order to achieve the aims that defined within the framework, questions 

which should be answered is following: 

1. What is the tolerance levels of teachers regarding dimentions of gender roles, 

religious belief, political opinion, social and economic class-status 

differences? 

2. Teachers’ views on human differences; 

a. Their gender, 

b. Does it change to depend on the union which they are a member of? 

Method 

The research is carried out the quantitative method and descriptive survey model. 

The Mardin province, which is the universe of the research, has a multicultural 

structure that includes different religions, different ethnicities and different languages. 

The group, which is the subject of the study, was preferred because they work in a 

place where multiculturalism can be observed intensely in terms of some features. The 

sample in this research, on the other hand, was collected by stratified sampling from 

probabilistic sampling (Creswell, 2012/2017), in which individuals representing the 

universe were selected from the universe. The number of teachers working in the 

province of Mardin, which constitutes the universe of the research, is 2,909 (Milli 

Eğitim Bakanlığı [MEB], 2014). In order to strengthen its ability to represent the 

universe, the schools were selected from among the districts where the population 

differs in terms of ethnicity density, taking into account different socio-economic 

levels. Thus, it is guaranteed that the selected clusters primarily have some population 

characteristics. 

A confidence level of .99 with an error tolerance of .04 were adopted in 

determining the sample size. Accordingly, 940 teachers from the Artuklu, Dargeçit, 

Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin and Ömerli districts of the Mardin province 

constituted the sample. In the research, the Human Diversity Questionnaire prepared 

by Aksoy and Aksoy (2007), Çoban et al. (2010) was used as a data collection tool, 

which was converted to scale by applying factor analysis. Since confirmatory factor 

analysis was applied to the scale by Çoban et al. (2010), factor analysis was not 

performed again. 

When the distribution and percentages of the scale applied to the teachers 

working in Mardin province according to the personal information of the teachers 

which are examined, it is seen that the ratio of male teachers are 57.3% and the female 



384 Sevgi Ernas and Hasan Hüseyin Aksoy 

 

teachers’ are 38.2%. When the union status of the teachers is examined, 33.6% of the 

teachers are not members of any union. 5.3% of the teachers stated that they are 

members of a union, but they did not specify which union they are member of. The 

ratios of the teachers participation in the research according to the unions which they 

are members of are listed as Eğitim-Sen 34.6%, Eğitim-Bir-Sen 15.6%, Türk Eğitim-

Sen 3.2%, other 2.8%. In the analysis of the research’s data, in the analysis of the 

dimensions of human differences according to the gender of the teachers, the unrelated 

(independent) samples t-test was used to test whether the difference between the 

means of two unrelated samples is significant. One way analysis of variance (one way 

anova) was used for unrelated samples for the analysis of human differences 

according to the union status of the teachers and the union which they are members 

of. In the analysis of the data, Scheffe test, one of the Poch-hoc tests, was used to find 

out between which groups the inter-unit differences were. 

Results 

As a result of the independent t-test, there is a significant difference in the 

tolerance levels of teachers regarding all dimensions of human differences, political 

opinion, religious belief, gender roles, and social and economic difference according 

to their gender. The tolerance level of female teachers regarding political opinion, 

religious belief,  gender roles and social and economic differences is higher than male 

teachers. The tolerance of the teachers participating in the research regarding  political 

opinion, religious belief, and gender roles. As a result of the one-way anova analysis, 

there is a significant difference according to their union status and the union they are 

a member of. 

Discussion and Conclusions 

According to Aksoy and Aksoy’s (2007) research, there is a difference in the 

tolerance levels of gender roles between the opinions of male and female novice 

teachers, and the difference in question is in favor of female novice teachers. In the 

study of Çoban et al. (2010), however, no significant difference was found in the 

analysis of pre-service teachers’ views on gender roles by gender. Teachers have a 

very high level of tolerance for political differences and tolerance about these 

differences in this regard. It can be concluded that teachers are respectful to different 

political views, therefore, their behavior will not change in the face of different 

political views. In the study of Çoban et al. (2010), there is a significant difference in 

the tolerance levels of pre-service teachers regarding differences in political views, in 

favor of female novice teachers. 

There is a difference between the tolerance levels of teachers for religious belief 

differences according to their genders. Individuals, who think that a certain religion 

belongs to a certain society, would be intolerance that citizens who do not believe in 

any religion or believe in other religions and they are seen their as others. The 

development of teachers about sociology and egalitarian views pivotal importance on 

their judgments in terms of the function of education in a democratic society. 

According to the gender of the teachers, tolerance levels for socio-economic 
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differences are high. Grant and Fuller (2003) state that not taking the differences of 

students such as race, gender and social class as a basis in the calculation of 

educational success is the prerequisite for fair education. In this case, the high level 

tolerance of the teachers can be interpreted that they wouldn’t make a connection 

between the socio-economic differences of the students and their academic 

achievements; therefore, their approach to the students would fairly. 

Teachers expressed their views that every child should have equal access to 

education. Teachers may believe that education system segregates students with low 

socio-economic levels, and that is not the fate of student. While the teachers who do 

not have the highest level of tolerance for political differences of opinion regarding 

human differences are those who are not members of a teacher union, the lowest 

teachers are those who are members of Eğitim-Bir-Sen. In this situation it can be make 

inferences that the teachers participating in the research have the potential to create a 

significant resistance against the political segregation in their schoolsit can be make 

inferences that. While the teachers with the lowest level of tolerance for religious 

belief differences are those who are members of Eğitim-Bir-Sen, the teachers with the 

highest tolerance level are those who are members of Eğitim Sen. Teachers with low 

tolerance level need to critically consider their views in terms of democratic social 

values as well as the basic human existence such as cultural difference and 

multiculturalism. Otherwise, it may cause students who have different beliefs to doubt 

that these teachers can treat them fairly. 

The teachers with the highest level of tolerance for gender role differences are 

those who are members of Eğitim-Sen, and teachers with the lowest tolerance level 

are those who belong to Eğitim-Bir-Sen. The thoughts of the teachers from Eğitim 

Bir-Sen regarding gender roles can be explained by the concepts of Tan (2011) as 

inappropriate for traditional roles and gender blindness. There is no significant 

difference in the tolerance levels of the teachers participating in the research regarding 

their union status and the socio-economic differences dimension according to the 

union they are a member of. 

In-service training studies should be carried out in the pedagogical, political and 

cultural context that will develop tolerance for teachers’ individual and social 

differences. The determinations regarding this research context can be renewed by 

expanding and deepening in different regions and different educational institutions. 

Studies using different research designs which related to each area of diversity should 

be conducted. Changes that lead to significant differences in tolerance levels among 

teachers should be subject to further investigation. The internal and external effects 

and processes that cause this difference should be examined. 
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