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ÖZ
Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin sivil katılım davranışlarını, onların 

özgecilik ve atılganlık davranışları bağlamında incelemek amaçlanmıştır. 

Ayrıca öğrencilerin sivil katılım davranışlarının çeşitli demografik özelliklerine 

(cinsiyet, yaş, sosyal medya takip düzeyi, siyasal sürece katılım düzeyi) göre 

değişip değişmedikleri araştırmanın alt amaçlarını oluşturmuştur. Örneklemi 

oluşturan öğrencilere kişisel bilgi formu, Sivil Katılım Ölçeği, Özgecilik 

Ölçeği ve Rathus Atılganlık Envanteri uygulanmıştır. Araştırma, Marmara 

Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinde farklı bölümlerde öğrenim 

görmekte olan 170 kız ve 65 erkek öğrenciye uygulanmıştır. Araştırma 

kapsamında, üniversite öğrencilerinin sivil katılım davranışlarını, onların 

özgecilik ve atılganlık davranışları bağlamında incelenmesi maksadıyla 

çalışma ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca öğrencilerin 

sivil katılım davranışlarının çeşitli demografik özelliklerine (cinsiyet, yaş, 

sosyal medya takip düzeyi, siyasal sürece katılım düzeyi) göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek için çalışma karşılaştırma türü araştırma 

modelinde incelenmiştir. Elde edilen bulgular incelendiğinde, sivil katılım 

davranışının cinsiyete göre farklılaşmadığı görülmüştür. Bunun yanında sivil 

katılım davranışı yaş, medya takip ve algılanan siyasal katılım düzeyine göre 

anlamlı şekilde farklılaşmaktadır. Ayrıca regresyon analizi yapılmış ve bunun 

sonucunda özgecilik ve atılganlık davranışlarının sivil katılım davranışını 

anlamlı şekilde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER: 

İlişkisel tarama

Halil Ekşi
*
        Hacer Yalçıntaş

**
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Geleceğin toplumunda söz sahibi olacak gençlerin toplumsal süreç

lere katılımı oldukça önemlidir. Sosyal konularda söz sahibi olmayan, 

fikirlerini ifade edemeyen ve toplumsal süreçte etkin rol verilmeyen 

gençlerimizin, bir süre sonra katılımdan vazgeçme davranışı sergile

dikleri görülmektedir. Oysaki gençlerimizin toplumsal süreçlere etkin 

katılımlarının sağlanması, geleceğin toplumu için vazgeçilmez bir ko

aktörleridir ve gelecekte sosyal yaşamın devamı için gençlerin top

lumsal süreçlere katılımını etkileyen etmenlerin belirlenmesi oldukça 

önemlidir. Çünkü bireylerin kişisel özellikleri ile toplumsal özellik

gönüllülük faaliyetlerine katılım daha çok gençler tarafından sağlan

Political Participation” başlıklı araştırmada gönüllülük faaliyetlerinin, 

Yaş faktörünün yanında toplumsal davranış için ortamın özellikleri de 

önemlidir. Öyle ki gençlerimiz; kendilerini rahatça ifade edebildikleri, 

atılgan davranabildikleri, benmerkezcilikten uzaklaşıp başkaları için 

karşılık beklemeden bir şeyler yapabildikleri ve güven duydukları or

Ergenlik dönemindeki bireylerde çevreye yönelme davranışı ile siyasal 

ve sosyal olaylara duyarsız kalamamanın var olduğu da yadsınamaz 

ise yakın çevrenin etkisi olmadan kendi görüşlerini ifade etme, sosyal 

kimliğini tanımlama ve toplumsal süreçlere etkin katılım gösterme 

Sivil Katılım

Sivil katılım, bireylerin kendi yaşamını nitelikli duruma getirmenin 

yanında, diğer bireylerin hayatlarına etki edecek toplum yararına ça
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lışmalara gönüllü katılım gösterme davranışını da ifade etmektedir 

kendilerini, çevresindekileri, içinde yaşadıkları küçük ve büyük top

lulukları ve genel olarak ülkeyi ilgilendiren sosyal sorunların çözümü 

ve iyileştirilmesinde sorumluluk alma faaliyetlerini içermektedir (akt., 

manda ergenlik dönemindeki bireylerin sağlıklı kimlik gelişim süreci

oy kullanmakla sınırlı değildir; siyasal etkinliklere katılımı ve toplum 

yararına etkinliklerde rol üstlenmeyi de içermektedir. Her ne kadar 

katılımın tanımı ve boyutlarına yönelik kavramsal bir uzlaşı bulunma

Özgecilik

Sivil katılım davranışını artıracağı düşünülen kişilik özelliklerinden 

bir tanesi özgeciliktir. Özgecilik, herhangi bir ödül beklentisi olmadan 

bir başkasına yardım etme davranışı anlamına gelmektedir (Akbaba, 

kaları için yaşama eğilimi veya arzusu olarak tanımlamıştır (Ümmet, 

paylaşma, bağışta bulunma gibi birçok olumlu sosyal davranışı ifade 

Özgecilik kavramı bazı araştırmalarda diğerkâmlık

ise elseverlik

Rus asıllı Amerikalı sosyolog Sorokin, özgeciliğin çağımızın en bü

yük sorunlarından biri olan sosyal problemlerin çözümü için gerekli 

olduğunu dile getirmiştir. Sorokin ölüm, çatışma, savaşlar, kavga, egoi

zim vb. toplumsal problemlerin çözümünün sevgi, anlayış, paylaşım ve 
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yardımlaşma olgularında yattığını ifade etmiştir. Sorokin’e göre top

lumdaki kaos ortamını yok etmek için varılması gereken temel nokta, 

bireylerin daha özgeci, paylaşımcı ve yaratıcı olmalarının yolunu bul

iyi bir sosyal düzen için, vatansever bir şekilde benlikten özveriyi ge

Sadece kendi iyiliğini artırma güdüsü olarak açıklanabilen egoistlik 

(bencillik, benseverlik, özseverlik) ile özgecilik (diğerkâmlık, sencilik, 

elseverlik) kavramları üzerinde yapılan birçok araştırma bulunmak

gecilik, egoistlik kavramının zıttı olan davranışlar olarak açıklanmış

ve özgeciliği ile ilgili davranışların, önemli ölçüde üretim biçimleri

üretim biçiminin yaygın olduğu toplumlarda insanların daha bireyci 

ve bencil davranışlar gösterdiklerini öne sürerken; buna karşın top

lulukçu üretim biçimine dayalı toplumlarda insanların daha özgeci, 

dayanışma ve işbirliğine yönelik davranışların daha yaygın düzeyde 

toplulukçu benlik, katılımcıların özgecilik düzeylerini yordayan en 

katılımcıların özgecilik düzeylerinin daha çok olduğu gözlenmiştir. 

bireyler, toplumun diğer üyelerine karşı daha duyarlı olmakta ve özge

Bireyin özgeci davranışta bulunabilecek bir ahlaki gelişim düzeyinde 

bulunabilmesi için, zihinsel açıdan da bu düzeyi yaşayacak ve anlaya

lumsal yardım aktivitelerinde bulunduğunu ifade eden 17 yaş grubu 

ergenlerin, özgeci ahlaki değerleri daha fazla önemsediklerini ortaya 
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Özgeciliğin toplumsal ilerlemenin temeli olduğu düşüncesi artık o 

derece kabul edilir olmuştur ki günümüzde, çevresel etkenlerin değiş

tirilerek özgeci davranışların nasıl daha çok istenir seviyeye yükseltile

Atılganlık

Üniversite gençlerinin sivil katılım davranışını artıracağı düşünülen 

bir diğer kişilik özelliği de atılganlıktır. Atılganlık, insani ilişkilerde 

eşitlik ilkesini dikkate alarak, gereksiz endişelerden arınmış bir şekilde 

kendimizi savunabilmemizi; duygularımızı, düşüncelerimizi dürüstçe 

ve rahatlıkla ifade edebilmemizi ve başkalarının haklarını çiğnemeden, 

kendi haklarımızı kullanabilmemizi sağlayan bir davranış şeklidir (Al

Atılganlık, sözel ve sözel olmayan etkenleri içinde barındırmaktadır. 

ve etkin dinleme, atılgan davranışın sözel olmayan öğeleridir. Kendini 

ifade etme, hayır deme becerisi, duyguları belirtme, istekte bulunma, 

kendinin ve başkalarının hakları koruma ise atılganlık becerisinin sö

olduğuna inanan birçok araştırmacının atılganlık eğitimi konusunda 

çalışmaları ve eğitim programları bulunmaktadır (Güneş, Arslan ve 

Atılgan bireyler, söylemek istediklerini net bir şekilde ifade edebilen; sa

kin, huzurlu, empati duygusu olan, karşısındakine saygı gösteren, başka

larını önemseyen, olumlu ve olumsuz düşüncelerini söyleyebilen kişilerdir 

ve başkalarında iş birliği içinde olmaya istek duyar (Cüceloğlu, 1991). 

Atılganlık becerisi, kişilerin çevreleriyle etkin, yapıcı ve doyurucu ilişkiler 

içerisinde bulunabilmesine, sosyal amaçlarına ulaşabilmesine, duygusal 

rıca atılganlığın kişilerarası problem çözme becerisini de olumlu yönde 
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gan) birey, kişilerarası ilişkilerde saldırgan davranmaz; içine kapanık ve 

çekingen değildir. Bu beceri, bireyin diğer sosyal becerilerinin de gelişme

sine, ilgilendikleri şeylere daha çabuk ulaşmasına, fırsatları değerlendir

mesine ve duygusal olarak çevreye ve topluma daha fazla uyum sağlama

sına yardımcı olur. Kısaca atılganlık, bireyin toplumsal yaşamında başarılı 

bu yargılardan, atılgan bireylerin toplumla uyum içinde yaşayan, sosyal 

süreçlerde etkin bir şekilde rol alan, siyasal ve toplumsal düzeni doğrudan 

etkileyen bireyler olduğu sonucu çıkarılabilir.

Gençler, topluma tam olarak bağlı olduklarında; yer aldıkları toplu

luklarda, aile ortamı içerisinde, akranları arasında diğer etkinliklere 

katılım gösterme konusunda daha hevesli ve istekli olurlar (Yavuzer, 

etmenlerin belirlenmesi, gelecekteki toplumsal ve politik yaşam için 

büyük önem arz etmektedir. Ayrıca literatürde katılımın, demokra

silerin süreğenliğini sağlamak adına sahip olduğu kritik önemin altı 

çizilirken, ergen ve özellikle üniversitede öğrenim gören bir kişinin 

sivil katılım davranışında bulunma potansiyeline sahip olduğu bilin

o toplumun gençlerinin toplumsal ve siyasal süreçlerde etkin olarak 

rol almasına bağlıdır. Kendini geliştiren, olumlu eleştiride bulunan, 

sorgulayan, içinde bulunduğu toplum yararına faaliyetlerde bulunan, 

kendini doğru bir şekilde ifade edebilen gençlerin varlığı toplumun 

geleceği adına olumlu yatırım anlamına gelmektedir.

Lise son sınıftan başlayıp üniversite yılları boyunca devam eden dönem, 

toplumsal süreçlere katılım potansiyeli yüksek olan bireylerin oluşturdu

ğu bir evredir. Üniversite dönemindeki genç, artık sosyal yaşama duyarsız 

değildir ve toplumda gönüllü faaliyetlerde etkin bir şekilde yer almaktadır.
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Gençlerin sivil katılım düzeyinin artmasını olumlu etkileyen etken

lerin bilinmesi, gençlerin sürece dâhil edilmesinde oldukça önemlidir. 

Özgecilik; toplum yararına faaliyetlerde bulunma ve toplumdaki diğer 

bireylerin haklarını düşünme olarak ele alındığında, sivil katılımın sağ

lanması için bu kişilik özelliğinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca 

gençlerimizde atılganlık becerisinin geliştirilmesinin sivil katılım dav

ranışına yarar sağlayacağı düşünülmektedir. Gençlerimize eğitim yo

luyla kazandırılabilecek özgecilik ve atılganlık gibi olumlu sosyal dav

ranışlar yoluyla gençlerin toplumsal yaşamda daha katılımcı ve etkin 

rol üstlenmesi sağlanabilir. Ancak bu konuda genel geçer bir bilginin 

varlığı ya da yokluğu, ancak araştırma sonucunda ortaya çıkacaktır. Bu 

yüzden özellikle üniversite öğrencilerinin özgeci ve atılgan davranışla

rının onların toplumsal katılımını yordayıp yordamadığının bilinmesi, 

gençlerimizin sivil katılımını artırmak adına yapılabilecek çalışmalara 

rencilerindeki sivil katılım davranışı özgecilik ve atılganlık bağlamında 

incelenmiştir. Bununla birlikte üniversite öğrencilerinin sivil katılım 

davranışları çeşitli demografik değişkenler çerçevesinde de incelenmiş

tir. Çalışma doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:

1. Üniversite öğrencilerinin özgecilik davranışları, onların sivil katılım 

davranışlarını yordamakta mıdır?

davranışlarını yordamakta mıdır?

katılım davranışlarını yordamakta mıdır?

farklılaşmakta mıdır?

5. Üniversite öğrencilerinin sivil katılım davranışları, yaşa göre farklı

laşmakta mıdır?
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6. Üniversite öğrencilerinin sivil katılım davranışları, medya takip dü

zeyine göre farklılaşmakta mıdır?

7. Üniversite öğrencilerinin sivil katılım davranışları, algılanan siyasal 

katılım davranışına göre farklılaşmakta mıdır?

Yöntem

Araştırmanın Modeli

Araştırmada, üniversite öğrencilerindeki sivil katılım düzeyleri özge

cilik ve atılganlık davranışları bağlamında ilişkisel tarama modelinde 

incelenmiştir. İlişkisel tarama modeli, birden fazla değişken arasındaki 

değişimin varlığını ya da düzeyini ortaya çıkarmayı amaçlayan tarama 

Çalışma Grubu

Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde eğitim görmekte olan üniversite 

öğrencilerini kapsamaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, Marmara 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ndeki random olarak seçilmiş bölümler

olarak ise çok aşamalı örnekleme yöntemi tercih edilmiştir.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada öğrencilerin demografik özelliklerinin sorulduğu kişisel 

katılım düzeylerini belirlemek için kullanılan Sivil Katılım Ölçeği 

(tutum, davranış), özgecilik davranışlarını belirlemek için kullanılan 

Özgecilik Ölçeği ve Rathus Atılganlık Envanteri’dir. 
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Sivil Katılım Ölçeği: Sivil Katılım Ölçeği (The Civic Engagement Sca

yaşadıkları topluma bağlılıklarına ilişkin tutum ve davranışlarının değer

lendirilmesi amacıyla geliştirilmiştir ve bireyin kendisi hakkında bilgi 

Likert tipi (1 = Hiç Katılmıyorum, 7 = Çok Katılıyorum) bir ölçektir. İki 

alt boyuttaki maddelerin her birine ait puanlar toplanarak alt boyutlara 

Alpha güvenirlik katsayısı tutum alt boyutu için ,91; davranış alt boyutu 

Özgecilik Davranış Ölçeği: Özgecilik Davranış Ölçeği, Ümmet 

tora tezinde yapılmıştır. Özgecilik Davranış Ölçeği, bireylerin özge

cilik özelliklerini belirlemeye yönelik geliştirilen ve bireyin kendisi 

maddeden ve 7 alt ölçekten oluşmaktadır. Gönüllü faaliyetlere katıl

ma (7 mad.), maddi yardım (6 mad.), travmatik durumlarda yapılan 

dayalı yardım (5 mad.), eğitim sürecinde yardım (5 mad.) ve yakınlık 

duygusundan kaynaklanan yardım (5 mad.) alt ölçeklerinden oluş

maktadır. Maddelerin cevaplaması 5’li Likert tipinde (1 = Hiç katıl

mamen Katılıyorum) yapılandırılmıştır. Ölçekte ters kodlanan madde 

bulunmamaktadır ve ölçekten alınan yüksek puan yüksek düzeyde 
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Rathus Atılganlık Envanteri (R.A.E.): 

Amerika’da geliştirilmiş olan ölçek Voltan (1980) tarafından 

atılganlık derecesini belirlemekte, saldırganlık düzeyini ise ölçme

değerlendirmektedir. Envanterde bireylerin alacakları toplam puan 

pasif, +70’e kadar atılgan ve +70’in üzeri saldırgan kategorisindedir. 

Ölçekte olumlu ifadeler ile olumsuz ifadeler toplanmaktadır. Çekin

+90’dır. Ölçekte hem olumlu hem olumsuz ifadeler bulunmaktadır. 

muştur (Voltan, 1980).

İşlem 

lama ders esnasında yapıldığı için gerekli izinler alınmıştır. Çalışma

nın ölçekleri gönüllü olan öğrencilere uygulanmıştır.

Veriler toplandıktan sonra istatistiksel işlemlere geçilmiştir. Bu aşa

mada ölçeklerden elde edilen veriler SPSS paket programında analiz 

edilmiştir. Ve bağımsız gruplar t

Çoklu regresyon analizleri sonucunda elde edilen sonuçlar çalışmanın 

bulgular kısmında sunulmuştur.

Bulgular

İstatistiksel işlemlere başlamadan önce ters maddesi bulunan ölçeklere 

yönelik gerekli işlemler yapılmış, demografik değişkenler gruplandı

rılmış ve ölçeklerin (Sivil Katılım Ölçeği, Atılganlık Ölçeği, Özgecilik 
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Ölçeği) puanları hesaplanmıştır. Daha sonra elde edilen verilerin ana

lizi bilgisayar ortamında yapılmıştır. Bu doğrultuda;

1. Üniversite öğrencilerinin sivil katılım davranışlarının cinsiyete göre 

katılım davranışına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için 

5. Üniversite öğrencilerinin özgecilik davranışlarının onların sivil katılım 

davranışlarını yordayıp yordamadığını belirlemek için Regresyon Analizi,

6. Üniversite öğrencilerinin atılganlık davranışlarının onların sivil katılım 

davranışlarını yordayıp yordamadığını belirlemek için Regresyon Analizi,

7. Üniversite öğrencilerinin özgecilik davranışları ve atılganlık davra

nışlarının birlikte sivil katılım davranışlarını yordayıp yordamadığını 

belirlemek için Çoklu Regresyon Analizi yapılmıştır.

15.0 paket programında çözümlenmiş, anlamlılık düzeyi p < .05 ola

rak kabul edilmiş ve bulgular tablolar halinde sunulmuştur.
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Sivil Katılım Ölçeği Puanlarının Cinsiyete Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek 

Üzere Yapılan Bağımsız Gruplar Testi Sonuçları

Puan Gruplar N X S Sh
X

t 

t Sd p

Sivil Katılım Ölçeği
Kız 170 1,1

,10
Erkek 65 70,6 15,1 1,9

te göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan bağımsız 

gruplar t

farklılık anlamlı bulunmamıştır (t = .10; p > .05).

Sivil Katılım Davranışının Yaşa Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan 

Kruskall Wallis H Testi Sonuçları

Puan Gruplar N X X2 Sd p

Yaş
15

8

ğişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

ortalamaları arasındaki farklılık anlamlı bulunmuştur (x² = p < .05).

Sivil Katılım Ölçeği Puanlarının Yaş Değişkenine Göre Hangi Gruplar Arasında Farklılaştığı-

nı Belirlemek Üzere Yapılan Mann Whitney U Testi Sonuçları

Gruplar

X
sıra

p > .05 p < .05

X
sıra

p > .05

X
sıra

 Sivil Katılım Ölçeği puanlarının yaş de

ğişkenine göre hangi gruplar arasında farklılaştığını belirlemek üzere 
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farklılaştığı görülmüştür (p < .05). Diğer grupların sıralama ortalama

ları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p > .05).

Sivil Katılım Davranışının Medya Takip Düzeyine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belir-

lemek İçin Tek Yönlü Varyans Analizi(ANOVA) Sonuçları

f, X ve S Değerleri

Puan Grup N X S Var. K. KT Sd KO F p

Medya 

takip

Az 66,1 15,6 G. Arası 1556,50

Orta G. İçi

Çok 70

ranışlarının onları medya takip düzeyine göre farklılaşıp farklılaşma

sonucunda, grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık anlamlı 

bulunmuştur (F p < .05). Bu sonucun ardından farklılıkların 

kaynaklarını belirlemek amacıyla tamamlayıcı analizlere geçilmiş, bu

L
F 
= 0,80; p > .05), karşılaştırmalarda Scheffe 

Sivil Katılım Davranışının Medya Takip Düzeyi Değişkenine Göre Hangi Gruplar Arasında 

Farklılaştığını Belirlemek Üzere Yapılan Scheffe Testi Sonuçları

Gruplar (i) X
i
 - X

j
Sh

X
p

Az
Orta

Çok

Orta
Az 6,95080

Çok .990

Çok
Az

Orta .990

zeyi değişkenine göre hangi gruplar arasında farklılaştığını belirlemek 
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ile orta düzey arasında orta düzey lehine p < .05 düzeyinde, az düzey 

ile çok düzey arasında çok düzey lehine p < .05 düzeyinde gerçekleş

tiği saptanmıştır. Diğer grupların ise aritmetik ortalamaları arasındaki 

farklılıklar anlamlı bulunmamıştır (p > .05).

Sivil Katılım Davranışları Algılanan Siyasal Katılım Davranışına Göre Farklılaşıp Farklı-

laşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Kruskall Wallis H Testi Sonuçları

Puan Gruplar N X
sıra X2 Sd p

Siyasal Katılım

Hiç katılmam

.000

Sadece oy kullanırım

Süreci etkilerim 159,79

Süreçte yer alırım

rencilerinin sivil katılım davranışlarının algılanan siyasal katılım dav

ranışlarına göre anlamlı şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 

 analizi sonucunda, grupların sıralama 

ortalamaları arasındaki farklılık anlamlı bulunmuştur (x2  p < 

.001). Bu sonucun ardından, farklılıkların kaynaklarının belirlenmesi

ne yönelik analizlere geçilmiştir. Bu amaçla kullanılan özel bir yöntem 

ile ikili olarak karşılaştırılmış elde edilen sonuçlar aşağıda sunulmuştur.

Sivil Katılım Puanlarının Algılanan Siyasal Katılım Değişkenine Göre Hangi Gruplar Ara-

sında Farklılaştığını Belirlemek Üzere Yapılan Mann Whitney U Testi Sonuçları

Gruplar Hiç katılmam
Sadece oy 

kullanırım

Süreci 

etkilerim

Etkinliklerde 

yer alırım

Hiç katılmam X
sıra

p < .05 p < .001 p < .001

Sadece oy kullanırım X
sıra

p < .005 p < .05

Süreci etkilerim X
sıra

 = 159,79 p > .05

Süreçte yer alırım X
sıra

katılım değişkenine göre hangi gruplar arasında farklılaştığını belir
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p 

grubu lehine p 

p

p < .005 düzeyinde 

meydana geldiği bulunmuştur. Diğer grupların sırlama ortalamaları 

arasındaki farklılıklar anlamlı bulunmamıştır (p > .05).

Özgecilik Davranışlarının Sivil Katılım Puanlarını Yordayıp Yordamadığını Belirlemek Üze-

re Yapılan Regresyon Analizi Sonuçları

R R2 constant β
F  p

.56 91,86 .58 p < .001

anlarını yordayıp yordamadığını belirlemek üzere yapılan regresyon 

analizi sonucunda, özgecilik davranışlarının sivil katılım davranışlarını 

anlamlı şekilde yordadığı sonucu bulunmuştur (F  p < .001). 

Atılganlık Davranışlarının Sivil Katılım Puanlarını Yordayıp Yordamadığını Belirlemek 

Üzere Yapılan Regresyon Analizi Sonuçları

R R constant β
F  p

.08 p < .001

anlarını yordayıp yordamadığını belirlemek üzere yapılan regresyon 

analizi sonucunda, atılganlık davranışlarının sivil katılım davranışları

nı anlamlı şekilde yordadığı sonucu bulunmuştur (F p < .001). 
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Özgecilik Davranışları ve Atılganlık Davranışlarının Birlikte Sivil Katılım Davranışlarını 

Yordayıp Yordamadığını Belirlemek İçin Yapılan Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları

Puan B Standart Hata β t P R2 F p

(Constant) 7,156 6,080  1,18

58,00 .000

Özgecilik .000

Atılganlık .186 .065 .157 .005

 Özgecilik Ölçeği toplam puanları, Atıl

ganlık Ölçeği toplam puanları bağımsız değişken olarak kabul edilip, 

Sivil Katılım Ölçeği toplam puanları bağımlı değişken olarak kabul 

edilmiş ve çoklu regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Bu analizler 

sonrasında elde edilen bulgular neticesinde Özgecilik Ölçeği toplam 

puanları ile Atılganlık Ölçeği toplam puanlarının doğrusal kombinas

yonun Sivil Katılım Davranış Ölçeği’nden elde edilen toplam puanları 

yordadığı görülmüştür (F = 58,00; p < .001). Özgecilik Ölçeği toplam 

puanları için t p < .05 ve Atılganlık Ölçeği toplam puanları için 

t p < .05 olarak hesaplanmıştır.

Regresyon analizi sonuçlarına göre, sivil katılım davranışının atıl

ganlık davranışı puanları ve özgecilik davranışı puanları tarafından 

yordanmasına ilişkin regresyon eşitliği (matematiksel model) aşağıda 

verilmiştir.

Tartışma

araştırma sayısı oldukça azdır. Genellikle gençlerin siyasal katılımı 

yasal katılım davranışı çoğu kez sivil katılım davranışı dahilinde kabul 

edilmiş ve daha çok siyasal katılım üzerinde durulmuştur (Doğanay, 
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tılım davranışlarını etkileyen etmenler ve atılganlık ile özgecilik gibi 

olumlu sosyal davranışların sivil katılım davranışı üzerindeki etkisini 

ortaya çıkarmak adına böyle bir araştırmaya ihtiyaç duyulmuştur.

Araştırmada üniversite öğrencilerinde var olan sivil katılım davranışları, 

eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan 170 kız, 65 erkek üzerinde 

incelenmiştir. Yapılan analiz sonrasında sivil katılım davranışının cinsiyete 

göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Araştırmada 

bulunan sonuç baz alındığında, sivil katılım cinsiyete göre değişmiyorsa 

sivil katılımı yordayan özgecilik ve atılganlık davranışlarının da cinsiyete 

göre farklılaşmaktadır sonucu beklenebilir. Ancak literatüre bakıldığında, 

Rathus Atılganlık Envanteri’ne göre kız öğrencilerin erkek öğrencilere 

kadınların özgecilik düzeylerinin erkeklere oranla daha yüksek olduğu so

göre değişmediği sonucunu çalışmasında bulmuştur. Bu durum araştırma 

sonuçlarının zaman, ortam ve koşullara göre değişebileceği düşüncesini 

akla getirmektedir. Araştırmamızda sivil katılım davranışının yaşa göre 

daha fazla sivil katılım davranışında bulundukları sonuçları bulunmuştur. 

Sivil katılım davranışı medya takip düzeyi değişkenine göre incelen

diğinde, medyayı çok takip ettiğini belirten öğrencilerin az takip et

tiğini söyleyen öğrencilere göre, orta düzeyde takip eden öğrencilerin 

az düzeyde takip eden öğrencilere göre daha fazla katılım gösterdiği 

lım üzerine yaptığı çalışmada, internetin yaygınlaşmasının ve gençle

rin internete yatkınlığının, gençlerin görüşlerini bildirmelerinde, belli 

konularda örgütlenmelerinde ve toplumsal sürece katılmasında kolay

laştırıcı rolü olduğunu vurgulamıştır.

Literatürde siyasal katılım ile ilgili birçok araştırma bulunmaktadır. 

Genel olarak sivil katılımın siyasal katılım ile paralel olduğu araştır
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mamız bulgularıyla söylenilebilir. Araştırmamızda, sivil katılım davra

nışının algılanan siyasal katılıma göre, siyasi sürece daha fazla katılım 

gösteren öğrencilerin hiç katılım göstermeyenlere göre sivil katılım 

davranışında daha çok bulundukları sonucu elde edilmiştir. Akfırat’ın 

siyasal ve toplumsal katılımı üzerine yaptığı araştırmada da siyasal ve 

toplumsal katılımlarının paralel olduğu, siyasal katılım arttıkça ve top

lumsal katılımların da yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Siyasal 

katılıma yönelik yapılan çalışmalarda kadınların erkeklere oranla siya

gençlerin siyasal ve toplumsal katılımına etki eden etmenleri belirle

mek üzere yapılan bir çalışmada, üniversite öğrencilerine yönelik Siya

Bulunan başka bir sonuç da özgeci davranış sergileyen bireylerin özgeci 

olmayan bireylere göre daha fazla sivil katılım davranışında bulundu

ğudur. Özgecilik davranışı bireylerin toplumsal ilişkilerini geliştirirken, 

aynı zamanda sosyal ilişkileri sağlıklı olan bireylerin daha özgeci ol

bireylerin derneklerde gönüllü faaliyetlere katılma oranlarının yüksek 

olduğunu; bireylerin, gönüllülük gerektiren toplumsal faaliyetlere katı

lımlarının da özgeci davranışlarını geliştiğini dile getirmişlerdir.

Atılgan bireylerin daha çok sivil katılım davranışında bulunduğu sonucu 

tırmasında, atılganlık eğitiminin kişilerarası problem çözme ve algılanan 

sosyal desteğe olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Voltan (1980) 

da yaptığı çalışmada, atılganlık eğitiminin bireylerin iletişim becerilerini 

ve sosyal katılımını olumlu yönde etkilediğini ortaya koymuştur.

Özgecilik ve atılganlık davranışlarının ikisinin birlikte sivil katılım 

davranışını yordadığı sonucu yapılan çoklu regresyon analizi sonra
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sında elde edilmiştir. Literatür incelediğinde, atılgan ve özgeci birey

lerin bu özelliklere sahip olmayan bireylere göre problem çözme ve 

iletişim becerilerinin daha kuvvetli, sosyal destek sistemlerinin daha 

güçlü olduğu söylenebilir. Olumlu sosyal becerilere sahip bireylerin 

toplumda gönüllü faaliyetlerde yer alma ve sivil katılım davranış po

tansiyellerinin yüksek olacağı da yadsınamaz bir gerçektir. Sivil katı

lım davranışı yüksek olan bireylerin özgeci ve atılgan özelliklerinin 

yüksek olduğu gerçeği bir yana; gençlerin sivil katılım davranışında 

bulunmasını, toplumsal süreçlerde daha fazla rol almasını istiyorsak 

onların özgecilik ve atılganlık becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim 

programlarının hazırlanması ve uygulanması gerekmektedir. Ayrıca 

gençlerin toplumsal/sivil katılımı sadece siyasal katılımı bazında ele 

ve milleti adına karşılıksız emek harcayan bireyler yetiştirmek adına, 

gençlerin toplumsal katılımını etkileyen etmenleri belirlemeye ve sivil 

katılımı arttırmaya yönelik çalışmalar planlanmalıdır.
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ÖZ
Yeni medya araçlarına ve bu araçlardan biri olan sosyal medyaya ilişkin 
çalışmalar son yıllarda yoğunluğunu artırarak devam etmektedir. 
Günümüzde sosyal bilimlerin birçok disiplini tarafından araştırma konusu 
edinilen sosyal medya, özellikle sosyoloji ve iletişim disiplinlerinin de en 
önemli çalışma alanları arasında yer almaktadır. Sosyal medyanın etkisinin 
araştırılabileceği en çarpıcı göstergelerden biri hiç kuşkusuz sosyal 
sermaye birikimidir. Bu anlamda ülkemizde iletişim teknolojilerini en 
çok kullanan insan unsuru olarak üniversite öğrencilerinin, sosyal medya 
kullanım pratikleriyle sosyal sermayeleri arasında nasıl bir ilişki olduğunu 
araştırmak çalışmanın temel konusunu oluşturmaktadır. Bu kapsamda 
hazırlanan çevrimiçi anket formuna Türkiye genelinde 62 üniversiteden 
(özel üniversiteler dâhil), 1254 öğrenci katılmış ve elde edilen veriler analiz 
edilmiştir. Ayrıca 38 üniversite öğrencisiyle yapılan odak grup görüşmeleri 
ve derinlemesine mülakat bulgularına yer verilen çalışma, gençlerin sosyal 
medya kullanım pratikleri ile sosyal sermaye ilişkisine odaklanmaktadır. 
Çalışmanın sonucunda, tezin temel hipotezinde yer alan, bireylerin daha 
çok mevcut sosyal sermayelerini ağ ortamına taşıdıkları tespit edilmiştir. 
Bununla birlikte sosyal medya kullanım pratikleri, sosyal medya 
kullanıcısı açısından farklı ve değişken anlamlar kazanabilmektedir. Bu 
nedenle sosyal medya kullanım pratikleri ve sosyal sermaye ilişkisine dair 
net sonuçların elde edilebilmesi çalışmamızın yanı sıra, farklı periyotlarda 
ve daha çok sayıda çalışmanın yapılmasıyla mümkün olabilecektir.
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İletişim çağının yeni medya formu olan “yeni medya” araçları, günde

lik hayatın önemli bir parçası ve bilimsel çalışmaların konusu olmaya 

devam etmektedir. Yeni medya araçlarından özellikle “sosyal medya” 

olarak adlandırılan toplumsal paylaşım ağları (Facebook, Twitter, You

tube vb.), günümüz dünyasının en önemli fenomenlerinden biri hâline 

gelmiş durumdadır. Sosyal medya gibi, bireysel ve toplumsal hayata 

izdüşümleri gözlenen olguların, bugün toplumsal yapı içerisinde ne 

anlama geldiği, hangi bağlama oturduğu soruları, sosyal bilimlerin bir

çok disiplinince, geçmişte kitle iletişim araçları bağlamında yapılan 

araştırmalar paralelinde cevaplandırılmaya çalışılmıştır.

İletişim araçlarıyla ilişkilendirilen kavramlardan biri de birey ve top

lum ilişkileri bağlamında “sosyal sermaye” kavramıdır. Literatürde 

iletişim ve iletişim sosyolojisi temelinde gelişen çalışmalar üzerinden, 

iletişim araçlarının bireysel ve toplumsal düzlemde sosyal serma

ye değeri üretip üretmediğine dair çeşitli araştırmalar yapılabilir. Bu 

anlamda, yapılan çalışmaların bir kısmı sosyal sermayeyi merkezine 

almamış olsa da aslında iletişim araçlarının bireysel ve toplumsal izdü

şümlerinde sosyal sermayenin izini sürmüşlerdir. İletişim araçlarının 

birey, toplum, iktidar, sermaye, tüketim, sosyalleşme vb. bir dizi kav

ramla örülmüş çalışma alanları, temelde bireysel ve toplumsal sosyal 

sermaye ile ilişkilendirilebilir. Bu anlamda geçen yüzyılda iletişimde 

ve ona yakın alanlarda yapılmış çalışmalarda, ortak kabul gören bir 

kavramsallaştırma olarak “kitle iletişim araçları”, bir bakıma iletişim 

araçlarını ve onların işlevlerine nasıl yaklaşıldığını resmetmektedir. Bu 

yaklaşımların, kitle iletişim araçları kavramına daha çok olumsuz bir 

anlam yüklediği görülmektedir. Yöneltilen eleştirilerden, kitle iletişim 

araçlarının sosyal sermayeyi beslemediği gibi, zayıflattığı anlaşılmak

tadır. Kitle iletişim araçlarının, güç ve iktidar ekseninde konumlana

rak kapitalist üretim ve tüketim kültürü kalıpları oluşturmada bir işlev 

edindiği, kitle iletişim araçlarının bireysel ve toplumsal sosyal serma

yeye katkısının olmadığı veya çok az olduğu tespit edilmektedir. Aynı 

şekilde modern dünyada sosyal sermaye yitiminin nedenlerinden biri 

olarak kitle iletişim araçlarından televizyonu işaret eden Putnam, te
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levizyonun başında uzun süre oturan bireyin yalnızlaştığını ve sosyal

leşmekten koptuğunu belirtmektedir (bk. Field, 2008; Putnam, 1995).

Günümüz modern hayatının ve küreselleşmenin ana unsurlarından 

biri olan iletişim araçları, geçen yüzyılda disiplinler arası alanda ça

lışılan en önemli konulardan biri olmuştur. Bugün de yeni bir form 

ve ürettiği enstrümanlarıyla iletişim araçları, aynı şekilde akademik 

ve entelektüel çalışmaların konusu olmaya devam etmektedir. Bu ba

kımdan “sosyal medya” olarak adlandırılan yeni iletişim mecrasının, 

bir sosyal sermaye değeri üretip üretmediği çalışma konumuzun ana 

sorunsalını teşkil etmektedir.

Sosyal Medya ve Temel Kullanım Pratikleri

Günümüzde yeni iletişim teknolojilerinin ve yeni medya araçlarının 

en popüler olanı hiç kuşkusuz sosyal medya araçlarıdır. Bireysel ve 

kolektif interaktif iletişime olanak tanıyan sosyal medya araçları re

sim, video, yazı, yorum vb. birçok konuda kullanıcıların çevrimiçi ve 

çevrimdışı aktif biçimde paylaşımda bulunabildikleri mecralar olarak 

tanımlanabilir. Bu anlamda, “kullanıcıların etkileşim içinde olmasına 

olanak veren çevrimiçi araçlar” olarak da ifade edilen sosyal medyaya 

blog siteleri ve çevrimiçi sanal dünyalar örnek olarak gösterilebilir 

Sosyal medya kullanımının bireysel ve kültürel kodlara göre farklılık 

gösterdiği gerçeği, gerek ülkemiz gerekse dünya ölçeğinde özgürlükler, 

ilişkiler, etnik ve dini kimlik, siyaset yapma biçimi gibi daha birçok alan

da okunabilmektedir. Kullanıcıların söz konusu araçları kullanım pratiği 

daha çok yazma, resim/video paylaşma, yorum yapma gibi ortalama baş

lıklar olsa da bireysel ve toplumsal birçok kullanım nedeni sayılabilmek

tedir. Günümüzde sosyal medya; web siteleri, bloglar, postcast, mesaj 

panoları, içerik paylaşım siteleri ve çok yaygın bir şekilde kullanılmakta 

olan sosyal ağ siteleri ile kullanıcıların dikkatini çekmektedir. Kısaca 
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sosyal medya; yalnızlıklarını gidermek, farklılık yaratmak, “Ben de ol

mak istiyorum!” diyen bireylerin ya da kurumların seslerini duyurmak 

istedikleri platformları oluşturmaktadır (Kuşay, 2010, s. 61). 

Sosyal medyanın kullanım amaçlarından bir diğeri, bireylerin yalnız

lıklarını paylaştıkları veya gerçek hayatta sosyalleşme anlamında yap

tıklarını sanal ortama da taşımaları şeklindedir. Sanal ortamda sos

yalleşme adına yapılan etkinliklerin bireylerin sosyalleşmelerine çok 

fazla katkısı bulunmasa da bireyler var olan sosyal ilişkilerini sanal 

ortama taşıyarak sosyal bir varlık olma ihtiyacını karşılayabilmektedir. 

Bu bağlamda yüz yüze iletişimin yerini bu sanal ağlar almıştır. Yani as

lında bireyler normalde ne yapıyorlarsa, yine aynı şeyleri yapmaktadır. 

Ne ki bir farkla: sanal uzamda ve sanal araçlarla. Söz gelimi, sohbet et

mek için yüz yüze iletişimi değil, anlık ileti uygulamasını seçmektedir. 

Okey oynamaya kahvehaneye değil, bilgisayarın başına geçmektedir

ler. Karşılıklı içki içmek istediklerinde bara gitmek yerine birbirlerine 

rakı, bira vb. simgeleri göndermektedirler. Buradan hareketle, şunu 

söylemek hiç abartı olmasa gerektir: Gündelik yaşam kısmen sanallaş

mıştır (Toprak ve ark., 2009, s. 159).

Sosyal medyanın kullanım nedenlerinden biri de bireylerin sosyal 

medyayı kendilerine psikolojik tatmin sağlayabilme ortamları olarak 

görmeleridir. Gerçek hayatta aile, okul, iş, arkadaş vb. ilişkilerinde ba

şarılı olamayan veya istediği düzeyde bir tatmin sağlayamayan birey

ler, anonimleşebilme imkânı bulabildikleri sosyal medya ortamında bu 

durumu dengeleyebilmektedirler. Bir bakıma “sanal bir gerçeklik” ola

rak ifade edilebilecek olan bu tutumla birey, inşa ettiği sanal kimliğiyle 

kamusal sahneye çıkar ve ortaya koyduğu kimlik doğrultusunda dav

ranmaya çalışır. Böylece bu kişi ile arkadaşlık kurmak isteyen kimseler, 

kişinin gerçeği yansıtmayan özellikleri doğrultusunda onunla ilişkiye 

geçerler ve izledikleri karakterin sahip olduğu özelliklere gerçekten 

sahip olduğuna, kurulan ilişkinin sonuçlara gerçekten yol açacağına 

inanırlar. Bu kimselerden genelde, her şeyin göründüğü gibi olduğuna 

inanmaları istenir (Goffman, 2009, s. 30).
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Sosyal medyanın bir başka kullanım amacı; bireylerin duygu, dü

şünce ve tepkilerini bağımsız biçimde ve interaktif olarak iletebilme 

imkânına sahip olmalarıdır. Bu bakımdan modern demokrasilerin en 

önemli unsurlarından biri olan toplumsal hayata aktif katılıma imkân 

tanıyan sosyal medya, kullanıcıların düşünce ve tepkilerini rahatça dile 

getirebildikleri bir mecra olarak kullanılmaktadır. Söz gelimi, geçen 

yüzyılda bireyler demokratik haklarını telefon, mektup, dilekçe, rad

yo, televizyon vb. interaktif iletişime kısmen olanak tanıyan araçlarla 

sınırlı biçimde kullanabilmişlerdir. Fakat yirmi birinci yüzyılın bu ilk 

çeyreğinde bilgisayar ve internet marifetiyle çok boyutlu iletişim ve 

katılıma olanak tanıyan sosyal medya araçları demokratik katılımı ola

ğanüstü biçimde artırmıştır.

Sosyal Sermaye

İnsan, yaşamı boyunca sahip olduğu sosyal sermaye değerini artıra

rak, ilişkilerini ve iş yapabilme kapasitesini buna göre planlamaktadır. 

Hayatın mikro alanından, makro düzeyde gerçekleşen birçok olaya 

kadar insan, söz konusu ilişkileri ve sahip olduğu diğer sosyal serma

ye unsurlarını kullanarak varlığını devam ettirmektedir. Bu anlamda 

ilişkilerin önemli olduğunu belirten John Field (2008, s. 1), insanların 

birbirleriyle ilişki kurarak ve bunun zaman içinde devam etmesini sağ

layarak, kendi başlarına başaramayacakları ya da sadece büyük zorluk

larla başarabilecekleri çeşitli durum ya da olayları gerçekleştirebilmek 

için birlikte çalışabileceklerini belirtmektedir. Aynı şekilde Field, birey 

ne kadar fazla insan tanır ve onlarla ne kadar ortak bir hayat görüşü 

paylaşırsa, sosyal sermaye açısından o kadar zengin olduğunu ifade 

etmektedir. Zira bireylerin sahip olduğu ilişkiler, onlara çeşitli kay

naklara erişme imkânı sunmakta ve bu ilişkilerin miktarı ve kalitesi 

de kişinin ulaşabileceği kaynakları etkilemektedir (Uğuz, 2010, s. 13). 

Modern muhayyilenin oluşturduğu birey ve toplum yapısında, gele

neksel değerlerin yok edilmesi neticesinde yaşanan bireyselleşme, ya
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bancılaşma ve asosyalleşme gibi temel değerlerin yitirilmesine karşı 

sosyal sermaye kavramına restore edici bir işlev yüklenmektedir. Bu 

bağlamda modern toplumun yalnızlaştırdığı bireyin karşı karşıya kal

dığı açmaz ve sorunlara, anomi ve yabancılaşmaya karşı bir panzehir ve 

tamamlayıcı unsur olarak, sosyal teoride son dönemlerde, topluluk ol

manın, bir arada eylemde bulunmanın ve karşılıklı ilişkilerin önemine 

dikkat çekilmeye başlamasının, sosyal sermaye kavramsallaştırmasının 

hazırlayıcısı olmuştur. Böylece modern toplumun önemsemediği, kü

çümsediği hatta dışladığı geleneksel değerler, ilişkiler ve ağlar, mo

dem toplumun açmaz ve sorunlarına fonksiyonel çözümler sunacak 

Özellikle güven temelli sosyal sermaye çalışmaları için literatürde 

önemli bir yer tutan Fukuyama kavramla ilgili tanımlamalarda daha 

çok sosyal sermaye göstergeleri ile ilgilenildiğini belirtmekte ve sosyal 

sermayeyi, “aralarında işbirliğine izin veren bir grubun üyelerince pay

laşılan ve yazılı olmayan bir dizi değerler ve normlar” olarak tanımla

maktadır. Fukuyama güven, sivil topluma katılım gibi sosyal sermaye 

değişkeni olarak kabul edilen unsurların, aslında sosyal sermayenin bir 

sonucu olduğuna işaret etmektedir. Ancak Fukuyama’nın kuramında, 

normların verimli bir sosyal sermeye için doğruluk, sorumluluk gibi 

olumlu değerleri barındırması gerekmektedir. Bunun tersi bir durumu 

anlatmak üzere ahlâkilik içermeyen normların, sosyal sermaye üreti

Özetle, birey ve toplum ilişkilerinde yeni bir boyut oluşturan sosyal 

medya ortamında, sosyal sermayenin temel unsurlarının hangi düzey

de gerçekleştiği, her iki temel başlık etrafında merak konusu olmak

tadır. Bu anlamda çalışmamız, bireysel ve toplumsal ilişkilere yeni bir 

form kazandıran sosyal medya pratikleri ve sosyal sermaye ilişkisine 

odaklanmaktadır.
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Çalışmanın Yöntemi

Çalışma, Türkiye’de bilgisayar ve internet teknolojilerini en çok kulla

medya kullanımının kendi sosyal sermayelerine katkısının olup olma

dığını araştırmaktadır. Sosyal medyayı kullanan gençlerin, söz konusu 

ortamda gerçekleştirdikleri pratiklerin, gerçek hayatta maddi ve ma

nevi ihtiyaçlarını karşılayacak bir sosyal sermaye değerine dönüşme 

potansiyelini araştırmak çalışmamızın konusunu oluşturmaktır.

Çalışmanın konusu, sosyal medya kullanım pratiği ile sosyal sermaye 

üretimi arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarabilmektir. Bu nedenle, sosyal 

medya kullanan gençlerin kullanım pratiklerine ilişkin bilimsel verile

ri elde etmenin en uygun araçları olarak hem nicel veriler hem de nitel 

verilere başvurmak gerekmektedir. Bu kapsamda, çevrimiçi ortamda 

anket uygulaması ve diğer yüz yüze görüşmelerin (odak grup ve derin

lemesine mülakat) yapılması, benimsenen yöntemin en uygun araçları 

olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sosyal sermayenin ölçümü ve tespit edilmesi etrafında, sosyal bilimler 

yazınında var olan tartışmalar göz ardı edilmeden, sosyal sermaye un

surlarına ilişkin, üzerinde ittifak edilen unsurlar esas alınarak çalışma 

yürütülmüştür. Söz konusu bu unsurlar çerçevesinde anket formu ve 

yapılandırılmış/yarı yapılandırılmış ve açık uçlu görüşme formları oluş

turulmuştur. Oluşturulan anket formu ve diğer görüşme formları, çalış

manın örneklemi ve sınırlılıklarına uygun şekilde tasarlanmış, ülkemiz

de iletişim teknolojilerini en çok kullanan üniversiteli gençliğin sosyal 

medya kullanım pratikleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

Çalışmanın evrenini oluşturan üniversite gençliğinden, çalışmaya ka

versite olmak üzere toplam 62 farklı okuldan sağlanan verilerden 18’i 

yanlış veya hatalı olması nedeniyle geçersiz (missing) sayılmış, sonuç 

olarak toplam 1254 kişinin verileri esas alınmıştır. Ayrıca odak grup 

ve derinlemesine mülakatlar kapsamında 38 öğrenci ile görüşülerek, 
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onların sosyal medya kullanım pratikleri ve sosyal sermaye ilişkisine 

dair ifadelerine yer verilmiştir.

Bulgular

Çalışmanın bu bölümünde, Online (çevrimiçi) ortamda uygulanan 

anket formu bulguları ile odak grup ve derinlemesine mülakatlar kap

samında öğrencilerin sosyal medya kullanım pratikleri ve sosyal ser

maye ilişkisi bulguları özetlenerek yer almaktadır.

Demografik Bulgular

Örneklemi teşkil eden 642 kadın (%51,2) ve 612 erkek (%48,8) ara

sında homojen bir dağılım gözlenmektedir. Çalışmaya katılanlardan 

%18,5’lik oran ile 21, %16,4’lük oran ile 20 ve %15,9’luk oran ile 22 

yaşındakiler, çalışmaya katılanların yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. 

İnternet ve Sosyal Medya Kullanma Sıklığı: Bu anlamda çalışmaya 

durumdadır. Buna, günde en az bir kez bağlananların oranı da (31,9) 

eklenince, öğrencilerin %90’ının internetle her gün iç içe olduğu so

nucu çıkmaktadır. Öğrencilerin imkânları dâhilinde internette sürek

li bulunmak istemeleri, diğer kullanım pratiklerinin yanı sıra, büyük 

oranda sosyal medya kullanım amacı taşıdığına işaret etmektedir:

“Esasen ben internete günde bi sekiz dokuz saat girerim.” [Hasan, 20, 

2. sınıf ]

“Eğer bulabilirsem, eğer her an feysteyim, günün 24 saati internet olsa 

yok demem ama belli imkânlar dâhilinde kullanıyorum şuan da da 

yani olduğu gibi…” [Emrah, 19, 2. sınıf ]

“Telefonumu elime aldığım sürece giriyorum yani sürekli aktif du

rumdayım.” [Ali, 21, 1. sınıf ]
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“En az 5 en fazla 15 saat kullanıyorum.” [Aynur]

Sosyal Medyada Kiminle Görüşüldüğü: Sosyal medya araçlarında 

kullanıcıların daha çok kimlerle görüştükleri sorusuna verdikleri ce

vaplar, onların sosyal medya kullanım pratikleri ile sosyal sermayeleri 

arasındaki ilişkiyi gösteren en önemli göstergelerden biri olmaktadır. 

Çalışmaya katılan öğrencilerin sosyal medyada görüştüğü bireyler 

daha çok kendi yakın çevresinde bulunan ve gerçek hayatta bir biçim

de ilişki içinde olduğu bireylerden oluşmaktadır. Öğrencilerin birden 

fazla seçeneği seçebildikleri bu soruda, sosyal medya aracılığıyla yakın 

eski arkadaşlarıyla %53,4 ve yakın aile üyeleri ile ise %41,6 dolayın

dadır. Öğrencilerin sosyal medya ortamında hiç tanımadıkları kişilerle 

görüşme oranı ise %9,3 gibi oldukça düşük bir gösterge sunmaktadır.

“Benim de genelde hani tanıdığım arkadaşlarım var face’de, tanımadı

ğım kimse yok.” [Şeyma, 19, 2. sınıf ] 

“Ben de arkadaşlarımla ve ailemle görüşüyorum.” [Zeynep, 20, 2. sınıf ] 

“Ben tanımadığım kişileri çok kabul etmiyorum, kabul ettiğim kişiler 

de hep kendi arkadaşlarım oluyo, hepsiyle de görüşüyorum.” [Fatma, 

18, 2. sınıf ]

Sosyal Medyayı Kullanma Amacı: Sosyal medyanın bütün dünyada 

olduğu gibi, ülkemizde de oldukça yoğun kullanılmasının en önemli 

nedeni, sosyal medya ortamında herkesin kendince bir şeyler bulma 

isteği ve pratiğidir. Bu anlamda çalışmanın hem anket hem de yüz 

yüze görüşmelerine katılan bütün öğrencilerin sunduğu veriler, bu du

rumun sağlamasını yapmaktadır. Her ne kadar bazı ortak kullanım 

pratikleri olsa da, sosyal medyada bulunmanın her bireyde ayrı bir kar

şılığı bulunabilmektedir:
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“Temelde kullanma amacım, sohbet olsun, güzel bi söz olsun paylaş

mak, fotoğraf mesela… Şöyle bi şey var bazen de bilgi alıyom feyste, 

bir de yalnızlığımı gideriyor.” [Hasan, 20, 2. sınıf ]

“Evet, fazlasıyla kullanmaya ihtiyaç var, günlük hayatta internet olma

yınca, sosyal medya olmayınca insanın canı sıkılıyor, her anda interneti 

arıyorum.” [Emrah, 19, 2. sınıf ] 

“Yalnızlığıma iyi geliyor…” [Sibel, 18, 2. sınıf ]

“Eğlenceli buluyorum.” [Şeyma, 19, 2. sınıf ]

“Hem eğlence, hem haberdar olma…” [Zekiye, 22, 2. sınıf ]

“Can sıkıntısı hoş vakit geçirme, merak aslında merak…” [Fatma, 18, 

2. sınıf ]

“Valla vakit öldürmek için ben de kullanıyom.” [Zeynep, 20, 2. sınıf ]

“Feysi merak ettiğim kişiler için kullanıyorum. Baktım herkesin var, ben 

de bi açayım dedim, merak ettim hoşuma gitti.” [Duygu, 19, 1. sınıf ] 

Sosyal Medya ve Sosyal Sermaye İlişkisinde Temel Faktörler

Çalışmaya katılan öğrencilerin toplumsal paylaşım ağları kullanım 

pratikleri ile sosyal sermaye arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmayı amaç

layan yargıların faktörleri ve onlara ilişkin veriler aşağıdaki gibidir:

Faktör 1 (Sosyalleşme): Çalışma sonuçlarına göre, sosyal medya or

tamında gerçekleştirilen etkileşimin/iletişimin “sosyal” olarak kodlan

ması, aslında kullanıcıların sosyalleşme pratiklerinin yanı sıra, başka 

tür ihtiyaçlarına tekabül ettiği anlamına da gelmektedir. 

“Bence sosyal medya asosyalleştiriyor, daha çok feysbuk olduğu için 

insanlar yalnızlaştığı için, kimse olmayınca etrafında feysbuka girme 

ihtiyacı oluyor. Belki sosyalleşmek için değil de, yalnızlığını gidermek 

için giriyorlar.” [Emrah, 19, 2. sınıf ] 



47

“Bence sosyalleşmeyle alakası yok. Bilgisayar başında bi insan ne kadar 

sosyalleşebilir ki… Onlarca arkadaşla görüşüyosun ama bi bakıyosunki 

sandelyedesin, odadasın tek başına…” [Şeyma, 19, 2. sınıf ] 

“Hocam anlık sosyalleşme var, girdiğinde sosyalleşiyorsun ama kapat

tığında bitiyor. Bir de yanlış anlaşılmalar facede daha fazla…” [Sibel, 

18, 2. sınıf ] 

“Bence hayır çünkü internete insanın o anki duygularını göre şekil

leniyor. Yani her insan bi diğeriyle arkadaş olabilir, bu sosyal olduğu 

anlamına gelmez.” [Şehriban, 21, 3. sınıf ]

Sonuç itibariyle, sosyal medya kullanım pratiklerinden en önemli 

alanlarından biri hiç kuşkusuz sosyalleşmedir. Bu yönüyle sosyal med

ya, farklı toplumsal yapılarda, farklı biçim ve amaçlarla kullanılarak 

bireylerin sosyalleşme ihtiyacına karşılık verebilmektedir (bk. Boyd, 

2014; Common Sense Media Research Study, 2012). Bu bakımdan 

elde edilen veriler, ülkemizde sosyal medya kullanıcılarının sosyalleş

me konusunda, dünyanın farklı yerlerinde gerçekleştirilen çalışmalar

la kıyaslandığında, farklı düşündüklerini ortaya koymaktadır. Sosyal 

medya ortamında sosyalleşmeye ilişkin algı, gerçek hayatta kurulan 

ilişkilerin bir devamı ve büyük ölçüde gerçek yaşamın bir izdüşümü 

olarak algılandığını göstermektedir. 

Faktör 2 (Güven): Çalışmanın iki temel ayağı olan sosyal medya ve sosyal 

sermayenin kavşağında bulunan en önemli kavramlardan biri hiç kuşkusuz 

“güven” kavramıdır. Bununla birlikte çalışmaya katılanların sosyal medya 

kullanım pratiklerinde güven olgusu bulguları zayıf görünmektedir. Bu 

anlamda ülkemizde üniversite öğrencilerinin gündelik hayatlarında sosyal 

medya önemli bir araç olarak işlev görürken, bu ortamda gerçekleşen iliş

kilerin güven derecesinin düşük olduğu anlaşılmaktadır. 

“Ben güvenmiyorum. Evet, konuşurum, sohbet ederim, zaman geçiri

rim ama hani güvenmem. Mesela hepimiz ailemizden uzağız, onlar

dan habersiz mesela başka şehirlere gidebiliyoruz, gezebiliyoruz hep 

bunları ailemize söylemiyoruz. Ama sosyal medyada hiç tanımadığımız 
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insanlara bile hani yorumlarla anlatabiliyoruz, paylaşabiliyoruz. Bura

da bu tür şeyleri paylaşırken yakınımıza anlatamıyoruz belki ama hiç 

tanımadığımız insana çok rahat kırk yıllık arkadaş gibi anlatabiliyoruz. 

Ama yine de güvendiğimiz anlamına gelmemeli.” [Fatma, 18, 2. sınıf ]

“Ben hiç hiç güvenmem, edindiğim tecrübeler olsun, yediğim tırnak

lı kazıklar olsun, sosyal medya ve internette babama bile güvenmem 

açıkcası…” [Emrah, 19, 2. sınıf ]

“Hocam güvenilmiyo, çünkü benim çok yakın bir arkadaşım, yani 

normal günlük gerçek hayatta tanıdığım bir arkadaşım face’e bazen 

yapmadığı şeyleri yazabiliyo hani. Ben mesela diyorum burada mı

sın falan diyorum, yok öylesine yazdım facede paylaşım olsun diye. 

Hani biliyorum mesela orda değil ama yine de onu yapıyo, o yüzden 

güvenilmiyo. Çünkü gerçek olmayan şeyleri de paylaşabiliyorlar. Yüz 

yüze olunca gerçek özellikleriyle bilinebiliyo, ama şimdi mesela istedi

ği kadar gerçek kimliğini yansıtmaya çalışsın, mutlaka bi abartı olur…” 

[Şeyma, 19, 2. sınıf ]

Faktör 3 (Siyasal Katılım): Ülkemizde, sosyal medyayı siyasal örgüt

lenme pratiği bağlamında kullanmak görece yeni olsa da, bu pratiğe 

giderek artan oranda bir katılım gözlenmektedir (Mattoni ve Trere, 

2014, s. 253). Fakat çalışma bulgularımızın gösterdiği sonuçlar, ger

çekleşen söz konusu siyasal katılımın daha çok kendi dünya görüşü ve 

siyasi düşüncesi bağlamında bir pratik olduğunu ortaya koymaktadır. 

Sonuç olarak birey daha çok, gerçek hayatta gerçekleştirdiği siyasal 

katılım pratiğini internet ve sosyal medya ortamına da taşımaktadır. 

Güncel, aktüel siyasi gelişmelere erkeklerin daha çok ilgi duyduğu ve 

bu yönde daha çok katılım pratiklerinde bulunduğu görülürken, kızla

rın daha az ilgi duyduğu anlaşılmaktadır. 

“Valla hocam insan netse, ne söyliyeceğini biliyorsa, hani net bir tavır 

içindeyse, düşüncesini söylemekten aciz değilse tabi orda rahat payla
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şır. Bence insanın düşüncesine karşı bi durumu arada ifade edebiliyor

lar ve siz hiç bir şey yapamıyosunuz.” [Veysel, 22, 2. sınıf ]

“Benim için kim olduğu fark etmez, çünkü düşünceleri hiç uymayan 

insanlarla bile arkadaşım.” [Zekiye, 22, 2. sınıf ]

“Benim facemde de çok farklı insanlar var, çeşitli siyasi görüşlere sa

hip, çeşitli insanlar var paylaşımları da oluyo ama bir sorun olmuyo…” 

[Şeyma, 19, 2. sınıf ] 

Öğrencilerin sosyal medya ortamında siyasi kimliklerini/eğilimlerini 

görece daha kolay ve daha fazla paylaşmalarına karşın, gerçek hayatta 

herhangi bir protesto veya eyleme katılım konusunda aynı tavrı gös

termedikleri ifadelerine yansımaktadır:

“Hayır, hiç düşünmem. Sokakta neyle karşılaşacağımı bilemem…” 

[Duygu, 19, 1. sınıf ]

“Hayır, işim olmaz. Zarar vermekten başka bir işe yaramaz diye düşü

nüyorum.” [Mehmet x, 20, 2. sınıf ]

“Kesinlikle hayır.” [Yasemin, 21, 3. sınıf ]

“Belki katılırım.” [Bahattin, 23, 2. sınıf ]

“Hayır, kesinlikle hayır.” [Aynur, 20, 1. sınıf ]

“Hayır katılmam. Çünkü dışarıda ne olacağını bilemezsiniz. Her türlü 

insan var çünkü…” [Pınar, 19, 1. sınıf ]

Sonuç olarak sosyal medya ortamının sağladığı görece kolay, güvenli 

ve konformist bir zeminde kısmi bir siyasal katılım sağlansa da bunun 

gerçek bir sosyal sermaye birikimine dönüşerek gerçek hayata tekabül 

etmesi çok da kolay görünmemektedir. 

Faktör 4 (Paylaşım): Çalışma bulguları, üniversite öğrencilerinin sos

yal medyayı daha çok iletişim ve paylaşım aracı olarak kullandıklarını 

göstermektedir. Bu anlamda söz konusu bulgular, bireylerin daha çok 
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ruh halleri, siyasi eğilimleri, sahip oldukları dini ve kültürel bagajla

rı doğrultusunda paylaşımda bulunduklarını göstermektedir. Sosyal 

medya ortamında gerçekleşen birçok paylaşım pratiği, öğrencilerin 

gerçek hayatta aile ve arkadaş çevreleriyle gerçekleştirdikleri ilişki bi

çimine benzer biçimde gerçekleşmektedir.

“Temelde sohbet olsun, güzel bi söz olsun, fotoğraf olsun paylaşmak 

yani…” [Hasan, 20, 2. sınıf ]

“Benim beğendiğim bi söz falan olursa onu paylaşmak istiyom, arka

daşlarımla evet veya onların paylaştığı bir söz olursa beğeniyorum. Ar

kadaşına karşı besliyor olsa da insan yüzyüze konuşamadığım pek çok 

konuda rahatlıkla konuşuluyor, cesaret bulabiliyor insan kendinde…” 

[Alican, 20, 2. sınıf ]

“Hani şöyle bişe var mesela kızlarda, hani ailesiyle sevgilisi hakkında 

konuşamıyor. Ama birlikte fotoğraflarmış, ilişki durumlarıymış, hani 

ne kadar birlikte mutlu geçirdikleri zaman varsa hepsini aktarabili

yorlar. Hani kızlarda bu var mesela, ailesine kendi yakınlarına bunu 

oturup anlatamaz mesela söyleyemez ama internet ortamında sosyal 

medyaya girdiği zaman, hani her şeyi apaçık anlatabiliyorlar.” [Fatma, 

18, 2. sınıf ] 

Çalışmaya katılan öğrencilere en önemli sosyal sermaye değeri olarak 

ailenin etkisi sorulduğunda, aile ile paylaşımların sosyal sermaye pay

laşımlarına oranla daha güvenilir olduğu anlaşılmaktadır. Öğrencilerin 

“Ailenizle paylaşamadığınız şeyleri sosyal medyada paylaşır mısınız?” 

sorusuna verdikleri cevaplar aşağıdaki gibidir:

“Ailemden başka kimseyle paylaşmam.” [Şeyma, 19, 2. sınıf ]

“Kesinlikle paylaşmam, önce ailem…” [Sibel, 18, 2. sınıf ]

“Paylaşmam asla, arkadaşlarla paylaşılacak şeyler vardır ama öncelik 

ailedir.” [Zekiye, 22, 2. sınıf ]
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“Ben de paylaşmam, aile mi, arkadaşlar mı arasında kalırsam, ki insan 

bazen kalıyor, ben ailemi tercih ederim. Sonuçta benim ailem, bana 

herkesten daha yakınlar…” [Asiye, 20, 2. sınıf ] 

onlarla da zaten sürekli görüşürüm, o kadar…” [Ali, 21, 1. sınıf ]

“Bende denemedim denemekte istemem. Çünkü insanın anne ve 

babasından daha samimi bir arkadaşından yardım alamıyorsa sosyal 

medyada hiç alamaz.” [Anıl, 18, 1. sınıf ]

Faktör 5 (Psikolojik Tatmin): Sosyal medya pratiklerinin, amaçla

rının ve çıktılarının toplumdan topluma, kültürden kültüre farklılık 

gösterebildiği kadar, bireyden bireye de farklılık gösterebilmektedir. 

Bu anlamda her bireyin beklenti ve tatmini farklı düzeylerde gerçek

leşse de neticede bireylere belirli bir düzeyde psikolojik tatmin sağla

maktadır (bk. Boyd, 2014; Funk, 2013; Madden ve ark., 2013). 

“Yalnızlığımı gideriyor sosyal medya, ayrıca merak duygusu olduğu 

için kendimi rahatsız hissediyorum.” [Hasan, 20, 2. sınıf ]

“Evet, fazlasıyla psikolojik tatmin var bence. Günlük hayatta internet olma

yınca insanın canı sıkılıyor, her anda interneti arıyorum. İnsanlar hani sosyal 

medyada zayıf taraflarını göstermek istemezler, kesinlikle hani hiç kimse 

çirkin çıkmış fotoğrafını atmak istemez ortama.” [Emrah, 19, 2. sınıf]

“Valla hocam bence insanlar sosyal medyada güçlü yönlerini göster

meye çalışarak tatmin oluyorlar.” [Veysel, 22, 2. sınıf ] 

“Can sıkıntsını bi sözle değil de, bi şarkı ile dile getirebilirim, yani ağla

dığımı üzgün olduğumu bu şekilde belirtebilirim.” [Hüseyin, 19, 2. sınıf ]

“Paylaşımlarımız bizi ifade ettiği için olabilir, hani ben mesela Şeyma 

kimliğimle ordayım, paylaşımlarımla duvarımda paylaştığım şeyler bir 

yandan da beni anlamalarına yardımcı olabilir. Beni rahatlatıyor mutlu 

oluyorum.” [Şeyma, 19, 2. sınıf ] 
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“Sosyal medyada hiç göstermediğim yönlerimi gösterebilirim. Mesela 

bazı ortamlarda açık açık bir şeyi söyleyemeyiz ama orda söyleyebilirim. 

Rahatlıyorum yani, biriyleriyle konuşmak iyi geliyor.” [Asiye, 20, 2. sınıf ] 

Faktör 6 (Eğlence): Sosyal medya ortamının kullanıcılar tarafından 

eğlenceli bulunması, ülkemizde sosyal medya kullanım pratiğinin daha 

çok “tüketim” olgusu çerçevesinde gerçekleştiğini göstermektedir. Bu 

anlamda çalışmaya katılanların yaklaşık %60’ının sosyal medya ortamı

nı eğlenceli bulması, sosyal medya içeriklerinin tüketilmesine işaret et

mektedir. Bu bağlamda sosyal medya kalıcı ve etkin bir sosyal sermaye 

değeri üretebilmek yerine, kullanıcıyı kısa sürede etkileyen ve yine ona 

kısa süreli duygusal tatmin yaşatan bir ortam sunmaktadır. Çalışma

ya katılan öğrencilerin çoğunun rahatlıkla ve cevabından emin olarak 

paylaşabildikleri bir bilgi olarak sosyal medyayı eğlenceli bulduklarıdır:

“Evet, kesinlikle benim için çok eğlenceli… Orda bulunmak hem ke

yif veriyor, hem de eğlenceli, yani güzel vakit geçiriyorsun.” [Aynur, 

20, 1. sınıf ]

“Sosyal medya benim için de kesinlikle eğlenceli, evet diyorum yani…” 

[Yasemin, 21, 3. sınıf ]

“Evet, eğlenceli kesinlikle bunun için zaten takılıyoruz.” [Burcu, 22, 

3. sınıf ]

“Takıldığın kişiye göre değişiyor hocam, sanal ortamda takıldığın çok 

samimi olduğun biri oluyor. Vakti güzel geçirirsin sanal ortamda daha 

eğlenceli olur.” [Alican, 20, 2. sınıf ]

“Evet, çok eğlenceli sosyal medya, çok zevkli benim için… Belki de en 

çok bunun için kullanıyorum.” [Şehriban, 21, 3. sınıf ]

“Ben daha çok oyunlar var, onlarla uğraşıyorum, o yüzden eğlenceli 

benim için…” [Zeynep, 20, 2. sınıf ] 
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Sonuç

Bu çalışmada, bireysel ve kültürel kullanım pratiklerinin farklılığıyla bir

likte, sosyal medya araçlarının var oluşuna uygun ve en yaygın kullanım 

pratikleri üzerinden, sosyal sermaye birikiminin varlığı araştırılmıştır. Bu 

anlamda en yaygın sosyal medya kullanım pratiklerinden olan sosyal iliş

kiler, paylaşım, güven, siyasal katılım, demokrasi/özgürlük, eğlence, psiko

lojik tatmin gibi faktörler ile sosyal sermayenin en önemli unsurları olan 

sosyal ağlar, güven, karşılıklılık ve normlar üzerinden bir sosyal sermaye 

taraması gerçekleştirilmiştir. Örneklemini Türkiye’de iletişim teknoloji

lerini en çok kullanan yaş aralığındaki üniversitelerin örgün öğretimde 

bulunan öğrencilerin oluşturduğu çalışma, yukarıda belirtilen temel sosyal 

sermaye bileşenleri etrafında geliştirilmiştir. 

Çalışma bulguları, sosyal medyayı kullanan öğrencilerin gündelik ha

yatlarında internet ve sosyal medya kullanımının önemli bir yer teşkil 

ettiğini göstermektedir. Bununla birlikte öğrencilerin aile, arkadaş ve 

sosyal ilişkileri görece değişse de gerçek hayat ile sanal olarak adlan

dırılan internet ve sosyal medya ortamında gerçekleştirilen yeni iliş

kilerin birbirini tamamlar nitelikte olduğu görülmektedir. Başka bir 

ifadeyle, öğrenciler sosyal medya ortamına, gerçek yaşamlarından iliş

kilerini taşıyarak var olma pratiğinde bulunmaktadırlar. 

Sosyal sermaye literatürünün belki de en önemli kavramı olan güven ile 

sosyal medya kullanım pratikleri arasında kurulan ilişkiye dönük elde edilen 

veriler, çalışmaya katılan öğrencilerin sosyal medyada gerçekleştirdikleri iliş

kilerinde güven derecesinin düşük olduğu gözlenmektedir. Buna göre, sos

yal medyanın kullanıcılara sunduğu anonim kimlik inşa edebilme özelliği 

çerçevesinde, öğrencilerin tanımadıkları kişilere karşı güven duyma derecesi 

oldukça düşük görünmektedir. Güven duygusunun daha ziyade tanınma

yan kişilere yönelik düşük gerçekleşmesi, öğrencilerin gerçek hayatta sahip 

oldukları ilişkileri ve sosyal sermayeleri etrafında bir güven geliştirdikleri an

lamına gelmektedir. Sonuç olarak ülkemizde sosyal medya kullanan öğrenci 

profili, ağda tanıştığı yeni arkadaşlarla güven ilişkisi kurmakta yetersiz kal

dığına işaret etmektedir. Bununla birlikte, daha ziyade gerçek hayatta sahip 

olduğu arkadaş ve ilişkileri temelinde bir güven ilişkisi gerçekleştirmektedir.
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ABSTRACT
Studies related to new media tools, including social media, have 
continued to increase in number in recent years. These days, social 
media, a topic of interest in many of the social sciences, has become one 
of the most important areas of study in the disciplines of sociology and 
communication. One of the most striking indications of the effect of social 
media is undoubtedly the accumulation of social equity. Therefore, this 
study examines the relation between social media practices of university 
students (the group that uses communication technologies the most in 
Turkey) and social equity. Within this context, 1254 students from 62 
universities (including private universities) in Turkey participated in 
online surveys, and the data obtained was analyzed. In addition, focus 

students, all focusing on the relationship between the youths’ social media 
usage and social equity. As a result of the findings, this study hypothesizes 
that individuals mostly transfer their existing social equity to the network 
environment. Additionally, this study found that social media practices can 
acquire different and variable meanings for different social media users. 
Therefore, in addition to the results obtained concerning the relationship 
between social media usage and social equity, many additional studies 
could be performed in different situations.

KEYWORDS: New media Social media Social equity Youth

* This article was created by Açılım Kitap in 2015 from the author’s book studies and his doctoral 

thesis, titled “Social Equity Practices in Communal Sharing Networks,” prepared in consultation 

with Assoc. Dr. Ismail Hira at the Social Sciences Institute of Sakarya University in 2012.

** Assist. Prof., Public Relations and Publicity Department, Communication Faculty, Inonu University

Mehmet Emin Babacan
**

RELATION BETWEEN YOUTHS’ 

SOCIAL MEDIA PRACTICES AND 

SOCIAL EQUITY*

Copyright © 2015 T.C. Ministry of Youth and Sports

Journal of Youth Research 

Received | April 19, 2015

Accepted



56

“New media” tools, the dominant media forum of the communication 

age, continue to be an important part of daily life and a subject of 

“social media,” have produced one of the most important phenomena 

of today’s world: social sharing networks (e.g., Facebook, Twitter, and 

YouTube). Many social science disciplines, in parallel with research 

conducted on the mass media, have tried to determine which social 

media connections project onto individual and social life, and what 

these projections mean in today’s social structure.

One concept associated with communication tools in the context of 

individual and community relations is the concept of “social equity.” 

Research into whether or not communication tools produce social 

equity value on the social plane can build on studies in communications 

and the sociology of communication. Although some of these studies 

are not centered on social equity, they have in fact kept a record of 

social equity by examining the individual and/or social projections of 

communication tools. Such studies have developed concepts such as 

individual, community, power, equity, consumption, and socialization, 

which are all closely associated with individual and collective social 

equity. Thus, studies that have been conducted in the last century on 

communication and its arena, commonly accepted as the “mass media,” 

illustrate many communication tools and how they function. These 

approaches generally take a negative view of mass media. This directed 

criticism, as it feeds the social equity of mass media, is also understood 

to weaken it. The mass media, functioning to reproduce the cultural 

patterns of capitalist production and consumption through its location 

on the axis of power and influence, is found to make very little, if 

any, contribution to individual and collective social equity. Likewise, 

Putnam points to the mass media tool of television as one cause of 

social equity loss in the modern world, stating that individuals who sit 

for a long time in front a television are being isolated and cut off from 

socialization (Field, 2008; Putnam, 1995).
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Social Media and Basic Practices 

The most popular communication technologies and new media tools 

today are social media tools. These tools, which allow interactive 

communication among individuals and groups, can be defined as 

media through which users both online and offline can actively share 

images, videos, texts, and comments. In this sense, forums, blogs, 

online virtual worlds are all examples of social media, also referred to 

Social media usage varies by individual and depending on cultural 

codes, a phenomenon that can be observed in many contexts, such 

as freedoms, relationships, ethnic and religious identity, and forms of 

political performance, in Turkey as well as the rest of the world. Even 

though individuals’ typical use of these tools include widely shared 

practices, such as writing, sharing pictures and videos, and leaving 

comments, many individual and social motives can be observed. 

social networking sites are all widely used on social media to attract 

the attention of other users. In short, social media can create platforms 

for those who want to make their voices heard, to overcome loneliness, 

or to make a difference, especially for individuals and institutions that 

want to be noticed (Kuşay, 2010, p. 61).

Another common use of social media is for individuals to convey to 

to share their loneliness. Although activities performed in the name 

of socialization in a virtual environment are not found to make much 

contribution to individual socialization, they can help meet the need 

of social existence by conveying existing social relations. In this 

communication. In other words, anything individuals would normally 

do in reality, they do virtually by using virtual tools. For example, 
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instant messaging application. Instead, of going to the coffeehouse, 

they may switch to the computer to play. When they want to drink 

together, instead of going to a bar, they send raki, beer, or other icons 

to each other. Hence, it is not an exaggeration to say that daily life has 

become partially virtualized (Toprak et al., 2009, p. 159).

One reason individuals use social media is that they see it as a place where 

they can give themselves psychological satisfaction. For individuals 

who feel that real life cannot provide satisfaction, who want more, or 

who cannot be successful in their relationships with family and friends, 

at school or work, and so on, can potentially compensate for this with 

anonymity in the social media environment. In a sense, individuals 

with this attitude, which may be referred to as “virtual reality,” try to 

behave in accordance with the identity they have put forth within a 

public scenario that they build. Those who decide to become friends 

with such individuals, who do not reveal their real features, believe that 

the person they are following and watching really has these properties 

and features; in reality, it will bring about the typical consequences of 

such a relationship. Usually, people involved in such relationships are 

asked to believe that everything is as it seems (Goffman, 2009, p. 30).

Social Equity

People generally make plans according to their capacity for 

relationships and work, which they try to expand by increasing the 

value of their social equity throughout their lives. People further 

their lives by using their relationships, as several life events from 

the microcosmic to the macrocosmic, as much as other elements 

related to their social equity. In this sense, John Field, discussing the 

importance of relationships, said “people can work together in order 

to perform a variety of situations or events which cannot be managed 

on their own, or which can only be managed with great difficulty by 

establishing a continuous relationship with others over time” (Field, 
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2008, p. 1). Likewise, Field explains that an individual who knows a 

certain number of people who share a common life vision is richer by 

that amount in terms of social equity. This is because an individual’s 

relationships provide access to various resources, and the quantity and 

quality of these relationships affect this access (Uğuz, 2010, p. 13). 

In the structure of the individual and society that the modern 

imagination has created, the concept of social equity is seen to 

function as a restoring agent against the loss of fundamental values 

through individualization, isolationism, and alienation, which have 

been experienced as a result of the destruction of traditional values. In 

this context, recent developments in social theory that have begun to 

draw attention to the importance of mutual relations, belonging to a 

community, and performing actions together have been instrumental 

in conceptualizing social equity as a complementary element as well as 

an antidote to the anomalies, alienation, paradoxes and problems that 

individuals, isolated by modern society, face. Thus the relationships, 

networks, and traditional values that modern society has failed to take 

care of, despised, and even excluded have begun to be reconsidered as 

resources that can offer solutions to the dilemmas and problems of 

Fukuyama, who holds an important place in the literature on social 

equity indicators in his descriptions of social equity, which he defines 

as “a series of unwritten norms and values that are shared by members 

of a group which permits cooperation. Fukuyama indicates that 

elements such as participation in civil society, an accepted variable of 

social equity, are in fact a result of social equity. However, according 

to Fukuyama’s theory, in order to have efficient social equity, these 

variables must contain positive values such as truth and responsibility. 

He thinks that norms do not include morality; conversely, morals do 

not contribute to the production of social equity (Altun & Hira, 2011, 
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In summary, social media creates a new dimension within the individual 

and society, two basic curiosities that exist within the basic elements of 

social equity. Therefore, this study focuses on the relationship between 

social media practices and social equity to bring new understanding to 

the relationship between the individual and society.

Methods

This study investigates university students, who have the highest 

age range in Turkey, and whether or not their use of social media 

contributes to their social equity. The study performs an investigation 

of youths who use social media and the practices that occur within 

this range of topics, as well as their potential to meet the physical and 

spiritual needs of returning value to social equity.

The study aims to reveal the relation between social media use and the 

generation of social equity. To this end, collecting both quantitative 

and qualitative data was determined to be the most appropriate way 

to obtain scientific information concerning youths’ social media 

most appropriate tools for this method.

In terms of detecting and measuring social equity, a discussion largely 

ignored in the social science literature, this study examines elements 

that scholars agree relate to aspects of social equity. Focusing on the 

elements mentioned above, a questionnaire was administered along 

questionnaire and interviews were designed to assess youth social 

media practices and the communication technologies used most in 

universities, while keeping in mind the limitations of the study sample.
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This study is composed of youths studying in a university; a total of 

total of 62 different state and private universities. Due to incorrectly 

or inaccurately completed forms, 18 students were omitted from the 

sample, resulting in a data based on a total of 1254 people. Moreover, 

conducted with 38 students; and their statements pertaining to social 

equity were included in the data. 

Findings and Conclusions

The sample, consisting of 642 females (51.2%) and 612 males (48.8%), 

had a homogenous distribution. Accounting for approximately half of 

the study’s participants, 18.5% were 21 years old, 16.4% were 20 years 

old, and 15.9% were 22 years old.

reported being connected to the Internet at any moment. By adding 

those who connected to the Internet at least once a day (31.9%) to the 

first group of students, we account them for 90% of all students.

The students who participated in the study largely used social media to 

relate to real life; their interviews revealed that when on social media, 

they mostly discuss their immediate surroundings. Students could 

choose more than one option in the questionnaire; the percentage 

of students who engaged in conversations with close friends through 

53.4%; and with family, 41.6%. Only 9.3% of students reported having 

conversations on social media with people they did not know, a very 

low level by comparison.
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Main Factors in the Relation between Social Media and Social Equity

According to the results of the study, coding the interactions and 

communications that take place in social media as “social” does, in 

fact, correspond to users’ practices of socialization as well as their other 

types of needs.

Among the practical uses of social media, networking is one of 

the most important. This aspect of social media can respond to the 

individual’s needs for socializing by using different formats and 

objectives in different social structures (Boyd, 2014; Common 

Sense Media Research Study, 2012). The data obtained in terms of 

networking reveals that social media users in Turkey think differently 

compared to users in studies conducted in different parts of the world. 

The Turkish students in this study largely perceive networking via 

social media as a continuation of established relationships in real life, 

or as a projection of real life.

According to the social media practices of this study’s participants, 

findings related to the phenomenon of trust show that this variable is 

weak. In other words, while social media acts as an important tool in 

the everyday lives of university students in Turkey, the level of trust in 

social media relationships is understood to be low.

Though the use of social media by political organizations is relatively 

new in Turkey, this type of participation is observed to be increasing 

at a growing rate (Mattoni & Trere, 2014, p. 253). The results of 

the study, however, reveal that political participation is much more 

strongly tied to one’s political opinion and worldview. As a result, 

individuals mostly bring their real life political participation practices 

to the Internet and social media, rather than vice versa.

The findings of this study indicate that college students mostly use 

social media as a communication and sharing tool. Moreover, the data 

demonstrates that individuals mostly share their moods and political 

trends in accordance with their religious and cultural “baggage”. Many of 



63

the sharing practices that occur on social media occur similarly to the ways 

that relationships play out in students’ real lives with family and friends.

The practices, objectives, and outcomes of social media have been 

shown to differ from individual to individual as much as from culture 

to culture and society to society. Social media ultimately provides 

a certain level of psychological satisfaction to individuals; each 

individual experiences different levels of expectation and satisfaction 

(Boyd, 2014; Funk, 2013; Madden et al., 2013).

In Turkey, social media practices occur mostly within the category 

of “consumption,” as social media is used for enjoyment. The study 

showed that around 60% of the social media content students consume 

is for having fun.

The findings of this study show that Internet and social media usage have 

established an important place in the daily lives of students who use social 

media. Nevertheless, if students’ familial, friendly, and social relationships 

change, their new “virtual” relationships on the Internet and social media 

change accordingly; in this sense their virtual lives complement real life. In 

other words, the study found that students are in the practice of carrying 

their relationships from their real lives into social media. 

The data obtained revealed much about the relation between social 

media practices and trust, perhaps the most important concept from 

previous literature. A low level of trust was observed among study 

participants regarding their relationships on social media. Social 

media offers its users the ability to construct an anonymous identity; 

accordingly, students’ levels of trust towards people they do not know 

were quite low. Participants’ feelings of trust were lowest towards 

people who are particularly unknown; this means that students have 

As a result, the profiles of students who use social media in Turkey 

suggest that it is not enough to meet new friends on a network to 

establish a relationship of trust. Instead, relationships of trust more 

often occur on the basis of the friends and relations one has in real life.
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ÖZ
Bu araştırmada, İstanbul ili Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 

yurtlarında yatılı olarak kalan üniversiteli kız öğrencilerin; psikolojik 

dayanıklılıkları ve yaşamda anlam düzeylerinin belirlenen demografik 

değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı ve psikolojik dayanıklılık 

ile yaşamda anlam seviyeleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı 

incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi, İstanbul ili Yükseköğrenim Kredi 

ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan üniversiteli kız öğrenciler arasından 

yansız olarak seçilen 455 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada, Basım 

ve Çetin tarafından geliştirilen Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği, Demirbaş 

tarafından Türkçeye uyarlanan Yaşamda Anlam Ölçeği ile araştırmacı 

tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmada; 

betimsel analizler, Kruskal Wallis-H Testi, Bağımsız Grup t-Testi, Tek 

Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), Mann Whitney-U Testi, Pearson 

Çarpım Moment Korelasyon Analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırma 

sonunda öğrencilerin psikolojik dayanıklılıkları ile yaşamda anlam 

seviyeleri arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki olduğu; yaşamda 

anlam puanlarının “sınıf ” ve “kaç kişilik odada kalındığı” değişkenlerine 

göre anlamlı farklılıklar gösterdiği saptanmıştır. Psikolojik dayanıklılık 

puanlarının belirlenen değişkenlere göre anlamlı bir farklılık ortaya 

koymadığı görülmüştür.
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Varoluşuna “anlam katmaya” çalışan insan, bunu zaman zaman bilim 

yardımıyla, zaman zaman da farklı inanışlarda aramıştır. Kopernik’in, 

Dünya’nın evrenin merkezinde bulunmadığını ve onun sayısız geze-

genden yalnızca biri olduğunu keşfetmesi, Sanayi Devrimi’nin ger-

çekleşmesi ve beraberinde yaşanan endüstrileşme, insanın günlük ya-

şamdaki varoluş biçimini değiştirmiş, böylece doğadan kopan ve bir 

yabancılaşma yaşayan insan varlığının anlamını görece daha çok sor-

gulamaya başlamıştır. II. Dünya Savaşı ile birlikte Dünya’nın güvenil-

mez bir yer olduğu algısı ve bireyin kendi yaşamını anlamsız görmesi, 

insanları yaygın bir biçimde yaşamın anlamı ile ilgili sorgulayışlara gö-

-

rasında psikoloji biliminin yapısı ve amacına uygun olarak daha çok 

Yaşamın anlamı açısından psikolojik danışma ve rehberlik hizmet-

leri, bireyin kendi yaşamının anlamını bulması yoluyla özgüveninin 

artmasını, stresle başa çıkabilmesini ve umut düzeyinin yükselmesini 

insanın içinde bulunduğu zamana bağlı olarak değiştiği için yaşamın 

anlamının genel bir tanımına ulaşmak zordur. Bireyi yaşama bağlayan 

gelecekle ilgili hedef ve bu hedeflere ulaşma durumunun yaşamın an-

lamını etkilediğini söylemek mümkündür. Psikoloji disiplini açısından 

yaşamın anlamına ilişkin değerlendirmeler aşağıda belirtilmiştir.

görüşlerinin, her ne kadar olumsuz olsa da psikoterapi alanındaki yakla-

-

şı kavramının temelinde ve terapötik sürecin “danışan”ı nasıl iyileştireceği 

konusunda anlam sorununun bulunduğunu ifade etmiştir. Psikanalizin 

temel tedavi yöntemlerinden biri olan “yorumlama”, hastanın semptom-

larında saklı olan anlamı bulmaya yönelik metodolojik bir araçtır. Psi-

kanalizde yaşamın anlamı, bilinçaltı üzerinde ve yorumlama tekniğinin 

-

konevrozun oluşumunda anlam yoksunluğunun önemli bir rolü olduğunu 

ifade etmektedir. Ona göre nevrotik birey, yaşamın anlamını bulamamış 
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ve bundan dolayı acı çeken bir insan olarak değerlendirilmelidir. Yine, da-

nışanın derin ruhsal ihtiyaçları dikkate alınmalı, yaşamının anlamını bul-

olan Adler ise, insanın yaşamın anlamı üzerine genellikle düşünmediğini 

ancak bu sorunun insanlık tarihi kadar eski olduğunu ifade etmiştir. Ya-

şama anlam katmanın ve doğru bir yaşam anlayışına sahip olmanın yolu; 

insanlık için doğru olana yönelmek, bütünün bir parçası olmak ve insanlı-

“İnsancıl psikoloji” bireyin, yaşamına anlam katabilmesinin yolunu 

kendini iyi hissettiren şeyi keşfedip o şeyi yapması, yaşamdaki akışı ya-

kalayıp yaşamdan tat alması olarak görürken; “varoluşçu psikoterapi”, 

varoluşçu kaygıya, bireyin kendi yaşamında hiçbir anlam olmadığını 

keşfetmesinin ardından gelişen korku ve panik duygularına odaklan-

-

insanın temel güdülendirici gücü anlam arayışıdır. Logoterapi, bireyin 

yaşamın anlamı sorusunu kendisine sormasını ve varoluşun özünün 

“sorumluluk”ta olduğunu söyler. Birey sorumluluklarının farkına var-

malıdır. Sorumluluklarının ne olduğu konusunda birey özgür bırakılır. 

Topluma veya kendisine karşı mı sorumlu olduğu sorusunun cevabını 

kişi kendisi verir. Yaşamın anlamını, yaşayarak ve dünyanın bütününü 

görerek keşfeder. Logoterapiye göre yaşamın anlamı üç şekilde keşfe-

dilebilir. İlki, bir eser yaratmak veya bir iş yapmak şeklinde gerçekleşir. 

İkincisi, bir şey yaşama veya bir insanla etkileşim içinde olma yoluyla 

mümkün olabilir. Birey bunu sevgi yolu ile yapabilir. Sevgi yolu ile bi-

rey, sevdiği kişinin potansiyel imkânlarını gerçekleştirmesini sağlayarak 

-

liştirerek yaşamın anlamının keşfedilmesidir. İnsan yaşamının amacı, 

haz almak ve acıdan kaçınmak yerine yaşamın anlamını bulmak üzeri-

ne kurulu olmalıdır. Her insanın yaşamının anlamı kişiye özgü ve özel-

dir. Birey soyut bir yaşam anlamı arayışına girmek yerine, yaşamında 

uğruna mücadele edebileceği somut bir görevi olduğunu görmelidir.
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Günümüz psikoloji dünyasını etkileyen “pozitif psikoloji” ise yaşamda 

anlam oluşturmak için; birey bilgisini, gücünü ya da hayırseverliğini 

artırmak gibi yaşam amaçları seçilmeli demekte; bireyin kendine ait 

gücünü kullanarak, yaşamını anlamlı kılması ve evrensel ilerlemeye 

amaç oluşturmaya, bu amacını gerçekleştirmek için harekete geçmeye ve 

böylece belirlediği amaca tam olarak ulaşmaya ihtiyaç duyduğunu be-

lirtmiştir. Bireyin kendine ait doğru ve yanlışlarının bulunması, eylemle-

rini kendi doğruları doğrultusunda gerçekleştirmesi üzerine kurulu olan 

ahlak kuralları çerçevesinde, kendi eylemlerini meşrulaştırmasına; öz-

yeterliliğinin bulunmasına ve yaşamı üzerinde kontrol sahibi olmasına 

ve yine yaşamına yön verebileceği duygusuna, özsaygıya ve diğer insan-

lar tarafından da değer görmeye gereksinim duyduğunu belirtmiştir.

Yaşamın anlamındaki farklılık her yaştan insanın tüm yaşamı boyunca 

“kendini tamamlamış” hissedip hissetmediğini ve potansiyelinin en üstü-

ne ulaşıp ulaşmadığını belirler. İş yaşamı, romantik ilişkiler, sorunlarla baş 

etme becerileri, psikolojik dayanıklılık düzeyi, sağlık durumu ve kişinin 

bulunduğu gelişim dönemi ile değişen algı ve bilinç yaşamın anlamını et-

kilemektedir. Gündelik yaşamda ve iş hayatı içinde anlamı keşfetme hem 

açısından yaşamın anlamı ile birlikte psikolojik dayanıklılığın da önemli 

etkileri bulunmaktadır. Psikolojik dayanıklılık yaşamda karşılaşılan güç-

lüklerle baş etmek için sahip olduğumuz bireysel bir güçtür. Bu güç, bi-

Yaşamın anlamını etkileyen psikolojik dayanıklılığın literatürde farklı 

stres altında hastalandığını bazı bireylerin ise kişilik yapısının farklı 

olmasından dolayı yüksek stres altında hastalanmadığını belirtmiştir. 

Kobasa, kişilikteki bu farklılığı dayanıklılık olarak adlandırmaktadır. 

Dayanıklılık, yaşanılan zorluktan daha güçlenmiş bir şekilde çıkabilme 

kapasitesi olarak da tanımlanabilir. Psikolojik dayanıklılık bireye yaşa-
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dığı acıyı iyileştirme, yaşamının sorumluluğunu alma, yaşamı dolu dolu 

-

me yeteneği, stresli durumu etkili bir şekilde yönetme ve fiziksel, psiko-

lojik baskılar karşısında büyük bir bozulma ve fonksiyon kaybı yaşama-

psikolojik canlılık ve performansın artırılması olarak tanımlamaktadır.

Dayanıklı bireylerin üç karakteristik özelliği bulunmaktadır. Kendi 

hayatlarındaki olayları kontrol edebileceklerine dair olan inanç, ya-

şamlarındaki her faaliyete tam olarak katılma/yükümlülük alma, deği-

şimi gelişmek için heyecan verici bir mücadele olarak görme (Kobasa, 

Psikolojik dayanıklılık, bireyin bir zorlukla karşılaştıktan sonra kendini 

toparlayabilme/iyileştirme yeteneği olarak tanımlanabilir. Bazı insan-

lar karşılaşılan zorluklarla yaşamlarının bazı alanlarında baş edebilir-

ken bazı alanlarında baş etmede güçlük yaşayabilmektedir. Karşılaşılan 

güçlüklerin ardından sağlıklı bir uyum geliştirme bireye, aileye, arka-

daşlıklara, sosyal yapılara, çeşitli örgütlenmelere, din ve kültürel değer-

lere, topluma, devlete, bireyin gelişim dönemine göre farklılaşabilmek-

Hızla değişen toplum ve yaşam biçimi bireyi anlam arayışına götür-

mektedir. Değişen koşullara uyumda psikolojik dayanıklılık ve yaşam 

anlamının önemi büyüktür. Yaşamları boyunca pek çok gelişimsel de-

ğişimle karşılaşan birey bu değişimlerle ortaya çıkan stres ve risklerle 

mücadele etmekle karşı karşıya kalmaktadır. Birey değişen yaşantıla-

ra uyum sağlayabilmek amacıyla çeşitli başa çıkma mekanizmalarına 

başvurmaktadır. Bu başa çıkma mekanizmalarından biri de psikolojik 

dayanıklılık ve yaşam anlam düzeyleridir.

birçoğunun ilk kez ailelerinden ayrıldığı, ilk kez başka bir şehirde ya-

şamaya başladığı, birçok güçlükle ilk kez baş etmek zorunda kaldıkları 
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görülmektedir. Yeni bir şehirde, yeni bir yaşam biçimi ve sosyal çev-

rede akademik beklentiler içinde yaşamı kendi başına idame ettirme 

durumu ile ilk kez yüz yüze kalma sonucunda psikolojik dayanıklılık 

ve yaşam anlam düzeylerinin önemi ortaya çıkmaktadır. 

Bu araştırmanın problemi, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kuru-

munda barınan kız öğrencilerin psikolojik dayanıklılıkları ve yaşam 

anlam düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. 

Yöntem

Araştırmanın Modeli

İstanbul’da Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan kız öğ-

rencilerin psikolojik dayanıklılık ve yaşam anlam düzeyleri arasındaki 

ilişkiyi incelemek için yapılan bu çalışma, ilişkisel tarama modellerin-

den karşılaştırma türü tarama modeline uygun bir araştırmadır.

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini İstanbul ili Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar 

Kurumunda barınan kız öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın ör-

neklemi ise İstanbul ili Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda 

kalan öğrenciler arasından yansız olarak seçilen 455 kız üniversite öğ-

rencisinden oluşmaktadır.

Veri Toplama Araçları

Yaşamda Anlam Ölçeği ile araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel 

bilgi formu kullanılmıştır.
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Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacı tarafından hazırlanan bu formda 

öğrencilerin; öğrenim gördüğü bölüm, bulundukları sınıf, yaş, aylık 

ortalama gelirini, anne-babanın sağ-ölü ve öz-üvey olma durumunu, 

anne-babanın eğitim, yaşamlarının çoğunda ikâmet ettikleri yer, yurt-

ta kalma süresi, kaç kişilik odada kaldıkları, yurtta kalma sebebi ve 

üniversite dönemi öncesi aileden ayrı kalma durumunu belirlemeye 

yönelik sorular yer almaktadır.

Yaşamda Anlam Ölçeği: 

liştirilen, orijinal adı “Meaning in Life Questionnaire (MLQ)” olan öl-

maddeden oluşan iki alt ölçeği bulunmaktadır. Birinci alt ölçek “yaşam-

da anlamın varlığı” iken, ikici alt ölçek “yaşamda anlam aranması” ola-

rak belirlenmiştir. Ölçek, Likert tipi olup kategorileri “kesinlikle doğru 

değil”den “kesinlikle doğru”ya doğru sıralanmıştır. Ölçeğin uyarlanma-

sına ilişkin gü venirlik analizlerinde iç tutarlık katsayısı 

bulunmuştur. Test tekrar test güve nirliği için yapılan iki uygulama so-

çalışması için yapılan temel bileşenler analizinde ve doğrulayıcı faktör 

analizinde ölçeğin madde faktör yüklerinin yeterli, uyum iyiliğinin ol-

dukça yüksek olduğu ve yapı geçerliliğini sağladığı görülmüştür.

Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği (PDÖ): Yetişkinler 

-

rafından geliştirilmiş, ülkemizde geçerlilik güvenirlik çalışması Basım 

-

ler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği kullanılmıştır. Psikolojik daya-

nıklılık kavramı ulusal literatüre; yılmazlık, kendini toparlama gücü, 

psikolojik sağlamlık ve dayanıklılık gibi adlarla çevrilmiştir. Ulusal 

literatürdeki bu kavram çeşitliliğinin azaltılması ve kavramın içinde 

yer aldığı alanda çalışmalar yapan öğretim üyelerinin görüş, düşünce 

ve fikir birlikleriyle doğru olarak adlandırılmasını sağlamak amacıyla 

Türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Ölçekte, yapısal 

stil ve gelecek algısı 4’er madde; aile uyumu, kendilik algısı ve sosyal 
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-

Verilerin Toplanması

Veri toplamada ölçek ve formların uygulanması araştırmacı tarafından Yük-

seköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda gerçekleştirilmiştir. 

Verilerin Analizi

Araştırmada kullanılan veri toplama araçlarının uygulandıktan sonra 

kişisel bilgi formu ve uygulanan ölçeklere ait cevap kâğıtları kontrol 

edilerek geçersiz bulunan cevap kâğıtları değerlendirme dışı bırakıl-

mıştır. İstatistiksel çözümlemelerden önce, demografik değişkenler 

gruplandırılarak kız öğrencilere uygulanan ölçekler (Yetişkinler için 

Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği ve Yaşamda Anlam Ölçeği) puanlan-

mıştır. Verilerin toplanmasından sonra, tüm veriler bilgisayarda kod-

-

mıştır. Bu aşamada, araştırma grubunu oluşturan öğrencilerin demog-

rafik özelliklerinin frekans ve yüzde dağılımları çıkarılmış, daha sonra 

ölçeğin toplam puanları için X ve ss değerleri saptanmıştır. Gruplar 

içerisinde normal dağılım özelliği göstermeyen (n

non-parametrik teknikler, normal dağılım özelliği gösteren dağılımlar 

içinse parametrik analiz teknikleri kullanılmıştır.
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Bulgular

Bu bölümde araştırma sorularına yanıt aramak için gerçekleştirilen 

analizlerden elde edilen bulgulara yer verilmiştir.

Yaşamda Anlam Ölçeği Puanlarının Bölüm Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını 

Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları

f, X ve S Değerleri ANOVA Sonuçları

Puan Grup N X S Var. K. KT Sd KO F p

Yaşamda 

Anlam 

Ölçeği

TS-Dil G.Arası

TM G.İçi

Toplam 454

Toplam 455

Yaşamda Anlam Ölçeği puanlarının bölüm değişkenine göre anlamlı 

bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleş-

tirilen Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonucunda, grupların 

aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (F p

Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği Puanlarının Bölüm Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşma-

dığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları

f, X ve S Değerleri ANOVA Sonuçları

Puan Grup N X S Var. K. KT Sd KO F p

Psikolojik 

Dayanıklılık

TS-Dil G.Arası

TM G.İçi
Toplam 454

Toplam 455

-

lojik Dayanıklılık Ölçeği puanlarının bölüm değişkenine göre anlamlı 

bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleşti-

rilen Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonucunda grupların arit-

metik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulun-

mamıştır (F p
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Yaşamda Anlam Ölçeği Puanlarının Sınıf Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Be-

lirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları

f, X ve S Değerleri ANOVA Sonuçları

Puan Grup N X S Var. K. KT Sd KO F p

Yaşamda 

Anlam 

Ölçeği

G.Arası

G.İçi

Toplam 454

4. ve üstü

Toplam 455

-

da anlam ölçeği puanlarının sınıf değişkenine göre anlamlı bir farklı-

lık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen Tek 

Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonucunda grupların aritmetik or-

talamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F 

 p 

kaynaklandığını belirlemek için tamamlayıcı analizlere geçilmiştir. Bu 

amaçla öncelikle varyansların homojen ve hetorejenliği Levene’s Tes-

ti ile denetlenmiş ve varyansların homojen olduğu saptanmıştır (L = 

Tablo 4

Yaşamda Anlam Ölçeği Puanlarının Sınıf Değişkenine Göre Hangi Gruplar Arasında Farklı-

laştığını Belirlemek Üzere Yapılan Scheffe Testi Sonuçları

Bölüm (i) Bölüm (j) X
i
 - X

j
Sh

X
p

4. sınıf ve üstü

4 ve üstü

4 ve üstü

4. Sınıf ve üstü
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 p -

da yaygınlıkla kullanılan Scheffe Çoklu Karşılaştırma Tekniği tercih 

edilmiştir. Scheffe Testi’nin tercih edilmesinin nedeni testin alpha tipi 

hataya karşı duyarlı olmasıdır. Gerçekleştirilen Scheffe Çoklu Karşı-

laştırma Analizi sonuçları aşağıda sunulmuştur.

Yaşamda anlam ölçeği puanlarının sınıf değişkenine göre hangi alt 

gruplar arasında farklılaştığını belirlemek üzere yapılan Tek Yönlü Var-

p < -

göre daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Diğer alt boyutlar arasın-

daki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p 

Tablo 5

Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği Puanlarının Sınıf Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadı-

ğını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları

f, X ve S Değerleri ANOVA Sonuçları

Puan Grup N X S Var. K. KT Sd KO F p

Psikolojik 

Dayanıklılık 

G.Arası
G.İçi

Toplam 454
4. ve üstü
Toplam 455

Tablo 5’te görüldüğü üzere, örneklemi oluşturan öğrencilerin Psikolo-

jik Dayanıklılık Ölçeği puanlarının sınıf değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen 

Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonucunda grupların aritmetik 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 

(F  p .
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Yaşamda Anlam Ölçeği Puanlarının Yaş Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belir-

lemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları

f, X ve S Değerleri ANOVA Sonuçları

Puan Grup N X S Var. K. KT Sd KO F p

Yaşamda 

Anlam 

Ölçeği

G.Arası 4

G.İçi

Toplam 454

Toplam 455

-

da Anlam Ölçeği puanlarının yaş değişkenine göre anlamlı bir fark-

lılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen tek 

Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonucunda grupların aritmetik 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 

(F  p 

Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği Puanlarının Yaş Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını 

Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları

f, X ve S Değerleri ANOVA Sonuçları

Puan Grup N X S Var. K. KT Sd KO F p

Psikolojik 

Dayanıklılık

G.Arası 4

G.İçi

Toplam 454

Toplam 455

-

lojik Dayanıklılık Ölçeği puanlarının yaş değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen 

Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonucunda grupların aritmetik 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 

(F  p 
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Yaşamda Anlam Ölçeği Puanlarının Gelir Seviyesi Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşma-

dığını Belirlemek Üzere Yapılan Kruskal Wallis- H Testi Sonuçları

Puan Gruplar N X
sıra

X2 Sd p

Yaşamda Anlam

Düşük

Orta

Yüksek

Toplam 455

-

da Anlam Ölçeği puanlarının gelir seviyesi değişkenine göre anlamlı 

bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleşti-

rilen Kruskal Wallis-H Testi sonucunda grupların aritmetik ortala-

maları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (x2 = 

 p 

Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği Puanlarının Gelir Seviyesi Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklı-

laşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Kruskal Wallis- H Testi Sonuçları

Puan Gruplar N X
sıra

X2 Sd p

Psikolojik Dayanıklılık

Düşük

Orta

Yüksek

Toplam 455

-

lojik Dayanıklılık Ölçeği puanlarının gelir seviyesi değişkenine göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla ger-

çekleştirilen Kruskal Wallis-H testi sonucunda grupların aritmetik 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 

(x2  p 

Annenin Sağ-Ölü Olma Durumu Değişkenine Göre Yaşamda Anlam Ölçeği Puanları Arasındaki 

Farkın Anlamlılığını Test Etmek İçin Yapılan Non-Parametrik Mann Whitney-U Testi Sonuçları

Puan Gruplar N X
sıra

∑
sıra

U Z p

Yaşamda Anlam

Sağ

Ölü

Toplam 455
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yaşamda anlam ölçeği ortalamalarının annenin sağ-ölü olma durumu 

değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belir-

lemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U Analizi sonucunda grup-

ların sıralama ortalamaları arasında farklılık anlamlı bulunmamıştır (z 

 p 

Annenin Sağ-Ölü Olma Durumu Değişkenine Göre Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği Puanları 

Arasındaki Farkın Anlamlılığını Test Etmek İçin Yapılan Non-Parametrik Mann Whitney-U 

Testi Sonuçları

Puan Gruplar N X
sıra

∑
sıra

U Z p

Psikolojik 

Dayanıklılık

Sağ

Ölü

Toplam 455

psikolojik dayanıklılık ölçeği ortalamalarının annenin sağ-ölü olma 

durumu değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadı-

ğını belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U Analizi sonucun-

da grupların sıralama ortalamaları arasında farklılık anlamlı bulunma-

mıştır (z  p 

Babanın Sağ-Ölü Olma Durumu Değişkenine Göre Yaşamda Anlam Ölçeği Puanları Arasın-

daki Farkın Anlamlılığını Test Etmek İçin Yapılan Non-Parametrik Mann Whitney-U Testi 

Sonuçları

Puan Gruplar N X
sıra

∑
sıra

U Z p

Yaşamda Anlam

Sağ

Ölü

Toplam 455

Yaşamda Anlam Ölçeği ortalamalarının babanın sağ-ölü olma duru-

mu değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını 

belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U Analizi sonucunda 

grupların sıralama ortalamaları arasında farklılık anlamlı bulunma-

mıştır (z  p 
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Babanın Sağ-Ölü Olma Durumu Değişkenine Göre Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği Puanları 

Arasındaki Farkın Anlamlılığını Test Etmek İçin Yapılan Non-Parametrik Mann Whitney-U 

Testi Sonuçları

Puan Gruplar N X
sıra

∑
sıra

U Z p

Psikolojik 

Dayanıklılık

Sağ

Ölü

Toplam 455

Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği ortalamalarının babanın sağ-ölü olma 

durumu değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadı-

ğını belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U Analizi sonucun-

da grupların sıralama ortalamaları arasında farklılık anlamlı bulunma-

mıştır (z  p 

Annenin Öz-Üvey Olma Durumu Değişkenine Göre Yaşamda Anlam Ölçeği Puanları Arasın-

daki Farkın Anlamlılığını Test Etmek İçin Yapılan Non-Parametrik Mann Whitney-U Testi 

Sonuçları

Puan Gruplar N X
sıra

∑
sıra

U Z p

Yaşamda Anlam

Öz

Toplam 455

-

şamda Anlam Ölçeği ortalamalarının annenin öz-üvey olma durumu de-

ğişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 

amacıyla yapılan Mann Whitney-U Analizi sonucunda grupların sıralama 

ortalamaları arasında farklılık anlamlı bulunmamıştır (z  p 

Annenin Öz-Üvey Olma Durumu Değişkenine Göre Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği Puanları 

Arasındaki Farkın Anlamlılığını Test Etmek İçin Yapılan Non-Parametrik Mann Whitney-U 

Testi Sonuçları

Puan Gruplar N X
sıra

∑
sıra

U Z p

Psikolojik 

Dayanıklılık

Öz

Toplam 455
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Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği ortalamalarının annenin öz-üvey olma 

durumu değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadı-

ğını belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U Analizi sonucun-

da grupların sıralama ortalamaları arasında farklılık anlamlı bulunma-

mıştır (z  p 

Yaşamda Anlam Ölçeği Puanlarının Annenin Eğitim Seviyesi Değişkenine Göre Farklılaşıp 

Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları

f, X ve S Değerleri ANOVA Sonuçları

Puan Grup N X S Var. K. KT Sd KO F p

Yaşamda 

Anlam 

Ölçeği

İlk.ve altı G.Arası

Ortaokul G.İçi

Lise Toplam 454

Toplam 455

-

şamda Anlam Ölçeği puanlarının annenin eğitim seviyesi değişkenine 

göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıy-

la gerçekleştirilen Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonucunda 

grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak an-

lamlı bulunmamıştır (F  p 

Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği Puanlarının Annenin Eğitim Seviyesi Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklı-
laşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları

f, X ve S Değerleri ANOVA Sonuçları

Puan Grup N X S Var. K. KT Sd KO F p

Psikolojik 
Dayanıklılık 

İlkokul ve altı G.Arası

Ortaokul G.İçi
Lise Toplam 454

Toplam 455

-

lojik Dayanıklılık Ölçeği puanlarının annenin eğitim seviyesi değiş-

kenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 
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amacıyla gerçekleştirilen Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) so-

nucunda grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır (F =  p 

Yaşamda Anlam Ölçeği Puanlarının Babanın Eğitim Seviyesi Değişkenine Göre Farklılaşıp 

Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları

f, X ve S Değerleri ANOVA Sonuçları

Puan Grup N X S Var. K. KT Sd KO F p

Yaşamda 

Anlam 

Ölçeği

İlk.ve altı G.Arası

Ortaokul G.İçi
Lise Toplam 454

Toplam 455

-

şamda Anlam Ölçeği puanlarının babanın eğitim seviyesi değişkenine 

göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıy-

la gerçekleştirilen Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonucunda 

grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak an-

lamlı bulunmamıştır (F =  p 

Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği Puanlarının Babanın Eğitim Seviyesi Değişkenine Göre Farklıla-

şıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları

f, X ve S Değerleri ANOVA Sonuçları

Puan Grup N X S Var. K. KT Sd KO F p

Psikolojik 

Dayanıklılık 

İlkokul ve altı G.Arası

Ortaokul G.İçi
Lise Toplam 454

Toplam 455

-

lojik Dayanıklılık Ölçeği puanlarının babanın eğitim seviyesi değiş-

kenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla gerçekleştirilen Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) so-

nucunda grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır (F  p 
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Yaşamda Anlam Ölçeği Puanlarının Yaşamın Çoğunu Geçirdiği Yer Değişkenine Göre Farklıla-

şıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Kruskal Wallis- H Testi Sonuçları

Puan Gruplar N X
sıra

X2 Sd p

Yaşamda Anlam

Kasaba+Koy

4

İlçe

İl

Büyükşehir

Toplam 455

-

şamda Anlam Ölçeği puanlarının yaşamın çoğunu geçirdiği yer de-

ğişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla gerçekleştirilen Kruskal Wallis-H Testi sonucunda grupların 

aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bu-

lunmamıştır (x2  p 

Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği Puanlarının Yaşamın Çoğunu Geçirdiği Yer Değişkenine Göre 

Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Kruskal Wallis- H Testi Sonuçları

Puan Gruplar N X
sıra

X2 Sd p

Psikolojik 

Dayanıklılık

Kasaba+Koy

4

İlçe

İl

Büyükşehir

Toplam 455

-

kolojik Dayanıklılık Ölçeği puanlarının yaşamın çoğunu geçirdiği yer 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belir-

lemek amacıyla gerçekleştirilen Kruskal Wallis-H Testi sonucunda 

grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak an-

lamlı bulunmamıştır (x2 =  p 
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Yaşamda Anlam Ölçeği Puanlarının Yurtta Kalma Süresi Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklı-

laşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları

f, X ve S Değerleri ANOVA Sonuçları

Puan Grup N X S Var. K. KT Sd KO F p

Yaşamda 

Anlam 

Ölçeği

G.Arası 4

G.İçi

Toplam 454

4 yıl

5 ve üstü

Toplam 455

-

şamda Anlam Ölçeği puanlarının yurtta kalma süresi değişkenine 

göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıy-

la gerçekleştirilen Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonucunda 

grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak an-

lamlı bulunmamıştır (F =  p 

Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği Puanlarının Yurtta Kalma Süresi Değişkenine Göre Farklılaşıp 

Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları

f, X ve S Değerleri ANOVA Sonuçları

Puan Grup N X S Var. K. KT Sd KO F p

Psikolojik 

Dayanıklılık

G.Arası 4

G.İçi

Toplam 454
4 yıl
5 yıl ve üstü
Toplam 455

-

lojik Dayanıklılık Ölçeği puanlarının yurtta kalma süresi değişkenine 

göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıy-

la gerçekleştirilen Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonucunda 

grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak an-

lamlı bulunmamıştır (F  p 
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Yaşamda Anlam Ölçeği Puanlarının Kaç Kişilik Odada Kalındığı Değişkenine Göre Farklılaşıp 

Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları

f, X ve S Değerleri ANOVA Sonuçları

Puan Grup N X S Var. K. KT Sd KO F p

Yaşamda 

Anlam 

Ölçeği

G.Arası

4 ve altı G.İçi

Toplam 454

Toplam 455

-

lerin Yaşamda Anlam Ölçeği puanlarının kaç kişilik odada kalındığı 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirle-

mek amacıyla gerçekleştirilen Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

sonucunda, grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık ista-

tistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F  p 

ardından farklılıkların hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek 

için tamamlayıcı analizlere geçilmiştir. Bu amaçla öncelikle varyans-

ların homojen ve hetorejenliği Levene’s Testi ile denetlenmiş ve var-

Yaşamda Anlam Ölçeği Puanlarının Kaç Kişilik Odada Kalındığı Değişkenine Göre Hangi 

Gruplar Arasında Farklılaştığını Belirlemek Üzere Yapılan Scheffe Testi Sonuçları

Bölüm (i) Bölüm (j) X
i
 - X

j
Sh

X
p

4 ve altı

4 ve altı

4 ve altı

4 ve altı
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yansların homojen olduğu saptanmıştır (L = .  p 

üzerine varyansların homojen olması durumunda yaygınlıkla kulla-

nılan Scheffe Çoklu Karşılaştırma Tekniği tercih edilmiştir. Scheffe 

Testi’nin tercih edilmesinin nedeni testin alpha tipi hataya karşı du-

yarlı olmasıdır. Gerçekleştirilen Scheffe Çoklu Karşılaştırma Analizi 

sonuçları aşağıda sunulmuştur.

Yaşamda Anlam Ölçeği puanlarının kaç kişilik odada kalındığı de-

ğişkenine göre hangi alt gruplar arasında farklılaştığını belirlemek 

üzere yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonrası Post-hoc 

odalar arasında “4 kişilik ve altı” odalar lehine istatistiksel olarak (p < 

ve üstü” odalarda kalan öğrencilere göre daha fazla olduğunu ortaya 

koymaktadır. Diğer alt boyutlar arasındaki farklılık istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır (p 

Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği Puanlarının Kaç Kişilik Odada Kalındığı Değişkenine Göre 

Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

Sonuçları

f, X ve S Değerleri ANOVA Sonuçları

Puan Grup N X S Var. K. KT Sd KO F p

Psikolojik 

Dayanıklılık

G.Arası

4 kişilik G.İçi
Toplam 454

Toplam 455

-

lojik Dayanıklılık Ölçeği puanlarının kaç kişilik odada kalındığı de-

ğişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla gerçekleştirilen Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) so-

nucunda grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır (F  p 
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Yaşamda Anlam Ölçeği Puanlarının Yurtta Kalma Nedeni Değişkenine Göre Farklılaşıp Fark-

lılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Kruskal Wallis- H Testi Sonuçları

Puan Gruplar N X
sıra

X2 Sd p

Yaşamda 

Anlam
5

Güvenli olması

Kalacak başka yer bulamamak

Okula ulaşımın kolay olması

Ailenin isteği

Varsa diğer neden

Toplam 455

-

şamda Anlam Ölçeği puanlarının yurtta kalma nedeni değişkenine 

göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

gerçekleştirilen Kruskal Wallis-H Testi sonucunda grupların aritme-

tik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunma-

mıştır (x2  p 

Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği Puanlarının Yurtta Kalma Nedeni Değişkenine Göre Farklılaşıp 

Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Kruskal Wallis- H Testi Sonuçları

Puan Gruplar N X
sıra

X2 Sd p

Psikolojik 

Dayanıklılık
5

Güvenli olması

Kalacak başka yer bulamamak

Okula ulaşımın kolay olması

Ailenin isteği

Varsa diğer neden

Toplam 455

-

lojik Dayanıklılık Ölçeği puanlarının yurtta kalma nedeni değişkenine 

göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

gerçekleştirilen Kruskal Wallis-H Testi sonucunda grupların aritme-

tik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunma-

mıştır (x2  p 
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Yaşamda Anlam Ölçeği Puanlarının Üniversite Öncesi Aileden Ayrı Kalma Durumu Değiş-

kenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Bağımsız Grup t Testi 

Sonuçları

Puan Gruplar N X S Sh
X

t Testi

t Sd p

Yaşamda Anlam
Hayır

-

rin Yaşamda Anlam Ölçeği ortalamalarının üniversite öncesi aileden 

ayrı kalma durumu değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını be-

lirlemek amacıyla yapılan Bağımsız Grup t Testi sonucunda, grupların 

aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık anlamlı bulunmamıştır (t = 

 p 

Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği Puanlarının Üniversite Öncesi Aileden Ayrı Kalma Durumu 

Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Bağımsız Grup t 

Testi Sonuçları

Puan Gruplar N X S Sh
X

t Testi

t Sd p

Psikolojik 

Dayanıklılık Hayır

-

lerin Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği ortalamalarının üniversite öncesi 

aileden ayrı kalma durumu değişkenine göre farklılaşıp farklılaşma-

dığını belirlemek amacıyla yapılan Bağımsız Grup t Testi sonucunda, 

grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık anlamlı bulunma-

mıştır (t  p 

Yaşamda Anlam Ölçeğinden Alınan Puanlarla Psikolojik Dayanıklılık Ölçeğinden Alınan 

Puanlar Arasındaki İlişkiyi Belirlemek Üzere Yapılan Pearson Çarpım Moment Korelasyon 

Analizi Sonuçları

Değişken N r P

Yaşamda Anlam

Psikolojik Dayanıklılık
455
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-

rin Yaşamda Anlam Ölçeği puanları ile Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği 

puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunup bulunmadığını belirlemek 

amacıyla yapılan Pearson Analizi sonucunda değişkenler arasındaki 

ilişki anlamlı bulunmuştur (r =  p .

Tartışma ve Sonuç

-

reylerin psikolojik dayanıklılığının yüksek olduğunu; bunun nedeninin 

ise yaşamı anlamlı bulmaları ve bu anlamın iyileştirici bir gücü oldu-

yaşam anlam düzeyi yüksek olan bireylerin, yaşanılan zor koşullara 

dayandığını, ancak yaşam anlam düzeyi düşük bireylerin ise koşullara 

bireylerin yüksek stres altında hastalandığını bazılarınınsa hastalan-

madığını belirtmiştir. Kobasa, kişilikteki bu farklılığı “dayanıklılık” 

anlamlı bulmanın, bireyin acıya ve zor koşullara dayanabilme gücünü 

artırdığını ifade etmiştir. Dayanıklılığın bir parçası olan baş etme be-

cerileri zor koşullara uyum sağlamayı kolaylaştırır. Travmatik yaşan-

tılarla baş etmede ve psikolojik dayanıklılığı artırmada yaşam anlamı 

-

renilebilen dayanıklılık, bireyin yaşam anlamını bulmasını kolaylaştırır 

-

rencilerin aileden uzakta eğitim görmelerinin ve yurtta yaşamalarının 

kendilerine olan güvenlerini attırdığını bulgulamıştır. 

Araştırma, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan üniversiteli kız 

öğrencilerinin psikolojik dayanıklılıkları ve yaşamda anlam düzeyleri 

arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı üzerine kuruludur ve araştırma 

sonucunda literatür sonuçlarıyla uyumlu bir veri elde edilerek psikolojik 
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dayanıklılık ve yaşam anlamı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki ol-

duğu bulgulanmıştır. Araştırmaya katılan kız öğrencilerin yaşamda anlam 

düzeylerinin artması ile psikolojik dayanıklılık düzeyleri artmaktadır.

Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan üniversiteli kız öğrenci-

lerin yaşam anlam düzeyi açısından bölüm, yaş, ailenin gelir seviyesi, 

anne ve babanın sağ-ölü olma durumu, anne ve babanın öz/ üvey olma 

durumu, anne ve babanın eğitim seviyesi, yaşamının çoğunda ikâmet 

ettiği yer, yurtta kalma süresi, yurtta kalma nedeni ve üniversite döne-

mi öncesi aileden ayrı kalma durumu değişkenleri açısından anlamlı 

bir farklılık göstermezken; sınıf, kaç kişilik odada kalındığı değişken-

lerine göre anlamlı farklılıklar göstermektedir. Psikolojik dayanıklılık 

puanları belirlenen değişkenlerine göre anlamlı şekilde farklılık gös-

yaşamda anlam puanları açısından yaş grupları arasında anlamlı bir 

farklılaşma bulunmamıştır. Asyalı bireyler arasında yapılan bir çalış-

mada ise geç yetişkinlerin (yaşlı), orta yetişkinlik dönemindeki birey-

lere göre yaşam anlam düzeyleri ve yaşam memnuniyetlerinin daha 

yapılan başka bir çalışmada ise katılımcıların yaşının artması ile ya-

şam anlam düzeyinin de arttığı görülmüştür (Taubman–Ben-Ari ve 

rastlanmaktadır. Yapılan çalışmada yaş aralığının yakın olmasının an-

lamlı bir farklılık oluşturmasına yol açmadığı söylenebilir. Hill ve ar-

anlamlarını geliştirmede ailelerinin önemli bir etkisi olduğunu belirt-

devlet yurdunda barınan öğrencilerin büyük bölümünün şehir ve ilçe 

merkezlerinden geldiği ve ekonomik sorunlar yaşadığı bulgulanmıştır. 

-

tim düzeyi arttıkça fiziksel çevre, sosyal çevre, iletişim becerisi, kişisel 

özelliklerle ilgili sorunların azaldığı bulgulanmıştır.

sınıf öğrencileri arasında genel ruh sağlığı açısından anlamlı bir fark 
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-

şamın anlamı ve kendini yönlendirmenin incelendiği araştırmada, 

umutluluk ile yaşamın anlamı ve kendini yönlendirme arasında ilişki 

bulunurken, yaşamın anlamı ve sınıf düzeyi arasında anlamlı bir ilişki 

gerçekleştirilen çalışmada öğrenci yurdunda kalan kız öğrencilerin sı-

nıf değişkeni ile anksiyete düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık sap-

lise öğrencilerinin yalnızlık ve sosyal destek düzeylerinin sınıf düzey-

lerine farklılaştığı bulgulanmıştır. Sınıf değişkeni ile ilgili literatürde 

farklı bulgulara rastlanmaktadır. Yapılan araştırmada kız öğrencilerin 

-

kente, çevreye ve yaşam koşullarına uyum sağlama süreci ile baş başa 

-

ları anı yaşama, kim oldukları, neden orada bulundukları, kendisi için 

gerçekten önemli olan şeyin ne olduğu ve yaşamda neyi amaçladığı 

sorularına cevap bulduğu; okuduğu bölümle ilişkisini belirginleştir-

diği, gelecekte mesleği ile ilgili beklentilerini öngördüğü ve bu açıdan 

yaşam anlam düzeyinin daha yüksek çıktığı söylenebilir.

Araştırmada yaşamda anlam düzeyi “kaç kişilik odada kalındığı” değiş-

“4 kişilik ve altı” odalar lehine anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Bu du-

rum, “4 kişilik ve altı” odalardaki öğrencilerin yaşam anlam düzeylerinin 

-

lan öğrenci sayısının artmasıyla fiziksel-sosyal çevre, iletişim becerisi, 

kişisel özellikler vb. ilgili sorunların arttığını bulgulamıştır. Güldiken 

sorununun TV izleyememe, yeterince ders çalışamama ve temizlik ol-
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araştırmada, sosyal bağlılığı yüksek olan bireylerin iyimserlik düzeyinin 

yükseldiği, iyimserlik düzeyi yüksek olan bireylerin de psikolojik daya-

-

site öğrencisi ile yaptığı çalışmada, üniversite öğrencilerinin psikolojik 

dayanıklılıkları ile algıladıkları sosyal destek arasındaki ilişkinin anlamlı 

düzeyde olduğu ve sosyal desteğin psikolojik dayanıklılığı güçlendirdiği 

görülmüştür. Sonuçlar göz önüne alındığında fiziksel koşulların zorlaş-

ması, odada kalan kişi sayısının artması ile bireyin yaşantısının zorlaştığı 

(temizlik, ışıkların kapatılması, ders çalışma, uyuma, gürültü, özel alanın 

azalması, oda arkadaşları arasında gruplaşma vb.) bunun da yaşama iliş-

kin algısını olumsuz etkilediği bulgulanmıştır. Sosyal desteğin psikolojik 

dayanıklılığı etkilemesi sebebiyle “4 kişilik ve altı” odalarda kalanların 

daha az olması ve bu nedenle daha yakın ilişkiler kurulabilmesi sonu-

cunda ise yaşamda anlam puan ortalamalarının “4 kişilik ve altı” odalar 

lehine olduğu söylenebilir.

Bu bulgulardan hareketle şu önerilerde bulunulabilir: Kredi ve Yurtlar 

Kurumu yurtlarında barınan öğrencilere psikolojik dayanıklılık ve ya-

şam anlamına yönelik eğitim programları oluşturulmalı; öğrencilerin 

yaşadıkları stresli durumlarda öğrencilere destek sunabilmeleri için 

yurt personeli de dayanıklılığı artırma becerileri ve yaşam anlamı ile 

ilgili bilgilendirilmelidir.
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ÖZ
Bu çalışmada, Türkiye’de gençlerin refahını etkileyen sosyal politika 

kurumlarının rolleri tartışılmaktadır. Sosyal politikanın temel 

alanlarından eğitim, barınma, sosyal güvenlik ve istihdam politikaları 

kapsamında kamu kurumlarının değişen rolleri sosyal politika ve refah 

devleti kavramsal çerçevesinde tartışılmaktadır. Çalışmada, başta devlet 

kurumlarından ve bakanlıklardan elde edilen veriler olmak üzere çeşitli 

rapor ve istatistikler ışığında betimsel analizler yapılmıştır. Bu çalışmanın 

temel iddiası, her ne kadar 2000’ler boyunca gençlerin refahını yükseltmeyi 

amaçlayan çeşitli sosyal politikalar gerçekleştirilse de bu politikaların 

tek bir şemsiye kurum değil değişik devlet organları tarafından ayrı ayrı 

uygulanmasının, gençlik politikalarının istenilen ölçüde gerçekleşmesini 

engellediği şeklindedir. Ayrıca, “gençlik” kavramının heterojen bir yaş 

grubunu ifade etmesi de sosyal politika yapımını zorlaştırmaktadır. 

Türkiye’nin en önemli zenginliği ve “fırsatı” olarak görülen genç nüfusun 

sosyal politikalardan en iyi şekilde istifade etmesi, hem gençlerin geleceği 

hem de ülkenin ekonomik hedefleri için oldukça önemlidir. Bu çerçevede, 

farklı sosyoekonomik özelliklere sahip heterojen bir gençliğin daha iyi 

şartlarda yaşayıp hayatlarını kurabilmeleri için kapsayıcı ve uzun vadeli 

sosyal politikalara ihtiyaç vardır.
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Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan toplumların tamamı, tarih bo-

yunca ilk defa “yaşlanma” sorunu ile karşı karşıya gelmiştir. Sanayileşmiş 

ülkelerde bu sorun daha ciddi bir şekilde yaşanmaktadır. Bu yaşlanma 

süreci ise 2000’li yıllarla birlikte artarak siyasetin ve iktisadın gündemini 

meşgul etmeye başlamıştır. Nüfus yaşlanması tartışmalarının merkezini 

ise yaşlanan nüfusların ülke ekonomileri üzerindeki olumsuz etkileri ve 

bununla bağlantılı olarak gençler ile yaşlılar arasındaki kuşak çatışma-

Tepe, 2010). Yaşlanma, sosyal harcamaların doğal olarak hızla artmasına 

neden olmakta, bu da çoğu zaman gençler ve çocuklar için ayrılması ge-

reken bütçelerin yaşlılar için kullanılmasını beraberinde getirmektedir. 

Örneğin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (Organization for 

Economic Co-operation and Development-OECD) ülkelerinin orta-

lama kamu sosyal harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYİH) 

-

-

lardaki artış, kamudan gençler için ne kadar para harcandığını da ülke 

gençlerin refahını etkileyen sosyal politikaları ve bunları yürüten dev-

let kurumları incelenecektir. Çalışmada, “refah devleti” kavramsal çer-

çevesi kullanılmış olup, daha önce gençlerin refahı üzerine benzer bir 

araştırma yapılmadığı için elinizdeki çalışmanın keşifsel ve betimsel 

olduğunu söylemek gerekmektedir. Farklı devlet kurumlarının gençler 

için uyguladıkları değişen alanlardaki sosyal politikalar, elde edilebilen 

kurumsal veriler ışığında incelenecektir. Bu çalışmanın temel iddiası, 

devletin gençler için çok önemli sosyal politika aygıtlarının olmasına 

karşın, gerek “gençlik” olarak tanımlanan grubun homojen bir yaş grubu 

ve kitle olmaması gerekse çeşitli devlet kurumlarının gençlere yönelik 

hizmetlerindeki kopukluklardan ötürü, gençliğin refahının yükseltilme-

sinde sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. 

Bu çalışma dört ana bölümden oluşmaktadır: İlk bölümde, gençlik 

tanımı kısaca tartışılıp bu yaş grubunun refahını etkileyen faktörler 
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ve sosyal politikalar tartışılacaktır. İkinci bölümde, 2010’ların Türki-

ye’sinde gençlerin iktisadi ve sosyal durumları incelenecektir. Üçüncü 

bölümde, gençliğin refahını etkileyen kamu kurumları ve bunların po-

litikaları ele alınacaktır. Son bölümde ise, daha kapsayıcı ve sürdürüle-

bilir gençlik politikaları için politika önerilerinde bulunulacaktır.

Gençlik, Refah ve Sosyal Politika

Refah dağıtımında, kurumsal yaklaşım açısından, refahı dağıtan farklı ak-

-

liştirmiştir. Sosyal harcamalara vurgu yapan sosyal politika literatüründe 

daha çok devlet ve kamu faaliyetlerini merkeze alan bir yaklaşım olduğu 

görülmektedir. Bu çalışmalarda, farklı yaş gruplarının farklı kurumlar ta-

rafından değişen oranlarda refahtan pay aldıkları göz ardı edilmektedir. 

Gençlerin ekonomik, sosyal ve psikolojik refahı incelendiğinde devlet, 

aile, piyasa ve sivil toplum olmak üzere dört temel aktörün ön plana çıktı-

ğı görülmektedir. Bu kurumlar farklı koşullarda değişen roller üstlenmek-

tedir. Mesela gençlerin duygusal gelişimleri ve ruh sağlıklarında daha çok 

aileleri ve yakın çevreleri ön plana çıkarken, eğitim ve iş olanakları dikkate 

alındığında ise devlet ön plana çıkmaktadır. Ancak refah kurumlarının 

farklı yaş grupları için değişen rolleri, gerek dünyada gerekse Türkiye’de 

yeteri kadar incelenmemiştir. Bu çalışmanın da konusunu oluşturmasın-

dan ötürü gençlerin refahında aile, piyasa ve sivil toplum gibi refah ku-

rumlarından ziyade, devletin farklı alanlarda gençlerin refahını etkileyen 

sosyal politikalarına odaklanılacaktır.

Dünyanın birçok bölgesinde ve özellikle Avrupa’da aile yapısındaki de-

ğişim, göç, istihdamdaki değişimler, küreselleşme gibi yeni sosyal risk-

bağımlılığı, genç nüfus içindeki yüksek işsizlik oranları (özellikle düşük 

vasıflı genç grubundaki yüksek işsizlik oranları), aile içi istikrarsızlık ve 
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artan oranlarda erken yaşta okul bırakma sayılabilir. OECD (2014b) 

verilerine göre genç nüfus işsizliği, yaşlı nüfus işsizliğiyle beraber Batı 

Avrupa’da (İngiltere, İspanya, İsveç, Hollanda) diğer yaş gruplarına göre 

-

ratik refah rejimleri, beşeri sermaye geliştirmeye yönelik daha fazla kay-

nak ayırmaya başlamışlardır. Bu ülkelerde, hızla artan yetişkin eğitimi ve 

mesleki eğitimler, ilgili faaliyetlerin somut çıktıları arasında düşünüle-

bilir. Son dönemde bu tarz sosyal politikaların artışındaki temel etken 

ise gençlerin küresel emek piyasasındaki rekabetçi yönlerini artırarak 

ülkelerine katma değer sağlamalarının hedeflenmesidir. 

Gençliğin tam olarak ne olduğu, neyi ifade ettiği, hangi yaş aralığı 

içinde tanımlandığı konusunda sosyal bilimciler arasında kesinleş-

sosyolojik çalışmaların birçoğu, öncülüğünü Herbert Marcuse, Pierre 

Bourdieu ve François Dubet’nin yaptığı üç temel yaklaşımdan beslen-

-

lojik yaklaşım”ı, Bourdieu’nun sosyal ve ekonomik etkenleri önceleyen 

“sosyoekonomik yaklaşım”ı ve hem biyolojik hem de sosyoekonomik 

faktörleri dikkate alan Dubet’in “sentezci yaklaşım”ı olarak sıralanabi-

Gerek bu farklı yaklaşımlar nedeniyle gerekse çocukluk, gençlik ve yaş-

lılık kavramlarının toplumdan topluma zaman içinde değişikliğe uğ-

ramasından ötürü gençliğin yaş sınırları da değişiklik göstermektedir. 

Bu sebepten ötürü gençlere yönelik çalışmaların her birinde kurumlar 

ve araştırmacılar farklı tanımlar kullanmakta, bu da ülkeler arası muka-

yeseli analizleri güçleştirmektedir. Örneğin Türkiye İstatistik Kurumu 

-

lerken, “umut düzeyi” araştırmasında 18-24 yaş grubuna odaklanmıştır 

(TÜİK, 2014a). Öte yandan Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) ha-

yaş arası nüfus olarak tanımlanırken, III. Kalkınma Planı’nda 14-22, IV. 

ve V. Kalkınma Planı’nda 12-24 ve son olarak VI. Kalkınma Planı’nda 
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Gençliğin yaş aralığının ne olması gerektiğine dair bu karışıklık yal-

nızca ülkemize özgü bir durum değildir. Birleşmiş Milletler ve Dünya 

-

genç nüfus olarak tanımlanmaktadır. Ancak Avrupa Birliği’nin dü-

olarak belirlenmiştir. 

Gençlik politikaları bağlamında Türkiye’de yaşa bağlı biyolojik bir 

yaklaşım benimsenmiş gibi görünse de bu konunun yukarıdaki ör-

nekler ışığında tam olarak netliğe kavuşmadığı görülmektedir. Önce-

likle var olan “genç” yaş grubu tanımında tüm bürokratların ve araştır-

macıların ortak bir dil kullanmaları veya farklı politikalar için belirli 

yaş grubu sınıflamalarının yapılması gerekmektedir. Ancak gençlere 

yönelik çalışmaların her birinde kurumlar farklı farklı değerler kul-

lanmakta, bundan dolayı da gençlik refahı ile ilgili verilere ulaşım 

yerine topluma, zamana ve bağlama göre değişen ve tek bir kalıpla 

sınırlandırılamayacak bir yargı olan gençliği farklı gençlikler olarak 

ele almak gerektiğini belirtmektedirler. Bu sebeple, genç nüfusu tüm 

heterojenliğiyle ve farklılıklarıyla görmenin ve araştırmanın gereklili-

yaklaşımı gençlik çalışmalarına zenginlik katabilecek bir yaklaşım olsa 

da bu çoğulcu yaklaşım yerine, çalışmada yine yaş merkezli bir gençlik 

tanımı tercih edilecektir. Sosyal politika çıktılarını değerlendirebilmek 

için lise eğitiminin başlangıcından iş ve ev açısından düzenli bir hayata 

yaş aralığı bu çalışmada “genç yaş” olarak kabul edilmektedir.
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Türkiye’deki Gençlerin Temel Sosyoekonomik Özellikleri

Gençlerin durumunu daha iyi anlayabilmek için öncelikle Türkiye’de-

ki demografik duruma ve gençlerin toplam nüfus içindeki payına bak-

makta yarar bulunmaktadır. Tablo 1’de de görüleceği üzere, 0-14 yaş 

-

-

Tablo 1

Türkiye’de Yaş Gruplarının Dağılımı (%), 1950-2050

  1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2050

0-14 41,2 41,8

15-64

65+ 4,7 7,2 20,8

Kaynak: Aysan (2014).

-

liği üyeleri ve aday ülkeler arasında genç nüfusun toplam nüfusa ora-

-

ulaşması beklenmektedir. Bu artışa rağmen 0-14 yaş grubunun toplam 

Bu bölümde genç olarak kabul edilen yaş grubunun medeni durum, 

eğitim, istihdam ve mutluluk düzeyleri olmak üzere temel sosyal ve 

iktisadi özellikleri incelenecektir.
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Medeni Durum

-

-

tedir. TÜİK (2014a) verilerine göre bu yaş grubundaki genç erkekle-

-

yavaş da olsa giderek yükseldiği söylenebilir. Boşanma durumuna ba-

-

gerçekleşmiştir (TÜİK, 2014b).

Eğitim

-

-

retim ve 17-20 yaş yükseköğretim yaş grubu olarak sınıflandırılmıştır. 

yükseköğretim olarak kategorize edilmiştir.

Son yıllarda eğitim seviyesinde görülen hızlı yükseliş net okullaşma 

oranına da yansımıştır. Net okullaşma oranı, ilgili öğrenim türündeki 

teorik yaş grubunda bulunan öğrencilerin, ait olduğu öğrenim türün-

deki teorik yaş grubunda bulunan toplam nüfusa oranıdır. Örneğin, 

-

rencilerin bu yaş grubundaki toplam nüfusa bölümü ilköğretimdeki 
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TÜİK, 2014c). Bu süreç içerisinde en büyük artış ortaokul seviyesin-

-

-

ğiştirilerek 8 yıllık zorunlu eğitime geçilmesinin payı oldukça büyük-

tür. Günümüzde liseyi ifade eden ortaöğretim kademesinde de yine 

-

-

-

larının değişimini de göz önünde bulundurmak gerekir. 2000 ile 2010 

-

üzere yaşça büyük grubun eğitime katılımı artmaktadır (Kavak, 2011). 

2012 yılında SETA tarafından yayımlanan “Türkiye’nin Gençlik Pro-

-

lılık göstermesi dikkat çekicidir. İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nde 

-

daha da önem kazanmakta ve bölgesel yatırımların önemine işaret et-

-

Başka bir ifadeyle oranlardaki bu büyük fark, yaş arttıkça yabancı dil 

bilme oranının düşmesine işaret ediyor olabilir. Bu da, son dönemde 

artan okullaşma oranlarıyla ve yeni eğitim teknikleriyle ortaöğretim 

çağındaki öğrencilere daha iyi bir yabancı dil eğitimi verildiğine işaret 
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edebilir. Bu durumun başka bir açıklaması ise henüz dil eğitiminin 

addetmeleri de olabilir.

üyesi gençlerin oranı, gençlerin eğitim seviyesi ve kalitesi arttıkça 

yükselmektedir. Gençler STK üyeliğini bir statü göstergesi kabul et-

mekte ve STK üyesi gençler kıyafet, kitap gibi çeşitli harcamalarında 

üye olmayanlara göre daha yüksek meblağlar ödemektedir (Yentürk 

ve ark., 2008). Her ne kadar okullaşma oranı ve eğitim seviyesi artsa 

da ülkemizde gençler arasında giderek yaygınlaşan işsizlik sorunun 

yegâne sebeplerinden biri hiç kuşkusuz, eğitim sistemimizin istihdam 

sağlama kapasitesindeki başarısızlığıdır (Murat ve Şahin, 2011).

Sosyal Güvenlik ve İstihdam 

Genç işsizliği, gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülke için önemli bir 

sorundur. Özellikle 2008 iktisadi krizinden sonra işsizlik oranları tüm 

dünyada hızla artmış, bundan gençler de paylarına düşeni almışlar-

dır. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (International Labour Orga-

nization-ILO) “Dünyada İstihdam Trendleri” adlı raporunda, 2012 

-

gibi Güney Avrupa ülkelerinde ise çok daha ciddi artışlar görülmüş-

Türkiye’nin 2000’ler boyunca diğer Güney Avrupa ülkelerine kıyasla 

görece daha hızlı ekonomik büyüme yakalamasının da etkisiyle genç 
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işsizlik oranı görece daha az artmıştır. Bu dönem zarfında genç iş-

daha az artmıştır. Ancak Türkiye açısından gelecekte tehdit oluştu-

rabilecek husus, Türkiye’nin diğer OECD ülkelerinden farklı olarak 

istihdama dâhil olacak daha çok gencin olmasıdır. Bu da uzun vadede 

istihdam politikalarının Türkiye açısından ne kadar önemli olduğunu 

birlikte iş gücü ihtiyacının azalması, köyden kente göçle iş arayan sa-

yısının görece artması, özellikle hizmet sektöründe geçmiş yıllardan 

farklı olarak kadın istihdam arzının yükselmesi ve emeklilik yaşının 

yükseltilmesi, genç işsizliğinin yüksek kalmasına neden olan ulusal ve 

küresel sebepler olarak öne çıkmaktadır (Aysan, 2008).

-

düşük olduğu ülkedir. Türkiye’nin diğer OECD ülkeleriyle arasında-

-

-

let, eğitim erişiminde genel olarak mesleki ve teknik lise öğrenimini 

iyileştirse de bilhassa farklı grupların istihdam olanaklarını düzen-

leyici faaliyetlerde bulunmakta uzun yıllar yetersiz kalmıştır. Kadı-

nın aile ve iş hayatını bir arada yürütebilmesini sağlayacak sosyal 

politikaların uzun yıllar olmaması da şehirdeki eğitimli kadınların 

istihdama katılmasını engellemiştir. 

Hem meslek eğitimi almış ortaöğretim mezunlarının çabucak iş bula-

maması hem de yükseköğretimin yaygınlaşması, birçok ülke ve kurum 

pratikte 20’li yaşlara kadar çekmektedir. Türkiye’de insanların istih-

dama diğer ülkelere göre daha geç yaşlarda katıldıkları görülmektedir. 

Bu durumun altında ise özellikle meslek liselerinde verilen eğitimin 

beğenilmemesi, ilgili okullardan mezun olanların üniversite okumak 

istemeleri gibi sebepler yatmaktadır. Toplumsal algıları da değiştirecek 
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bir kalite artırımı ve mezuniyet sonrası istihdam imkânı sağlanması, 

meslek liselerinin fiziki düzenlemeleri kadar önem arz etmektedir.

İstihdama geç katılım ve erken emeklilik gibi temel etkenler sosyal 

güvenlik sistemi üzerindeki aktif-pasif dengesini bozmakta, dolayısıy-

la her yıl sosyal güvenliğe bütçeden ayrılan pay artmaktadır (Aysan, 

Türkiye’de sosyal güvenlik sigortası kapsamında olmamanın sebepleri 

-

Türkiye, sahip olduğu aktif yaş grubundaki genç nüfus oranının yük-

penceresi” adıyla adlandıran süreci yaşamaya devam edecektir. Fırsat 

penceresinin beklenen ekonomik etkiyi sağlaması, yetişmekte olan 

genç nüfusun eğitim ve istihdam problemlerinin çözülmesi ile müm-

kündür. Demografik geçiş süreci sırasında, işgücü arzının artışının sür-

düğü bir durum olarak tanımlanabilecek “fırsat penceresi”, Türkiye’nin 

ekonomik kalkınması anlamında önemli katkı sağlayacaktır (TÜSİ-

AD, 2010). Ancak gençlerin iş bulma konusunda yaşadıkları sıkıntılar 

umutsuzluk oluşturmakta ve gençlerde iş bulma hevesini kırabilmek-

tedir. İş bulma sürecinin uzunluğu aynı zamanda, kişilerin vasıflarının 

ve özelliklerinin zayıflamasına neden olmaktadır. Hollanda’da yapılan 

-

lışma ahlakında düşüşe ve suç oranlarında artışa neden olduğu bulun-

muştur (SETA, 2012).

Gençlerin Umut ve Mutluluk Düzeyi

Türkiye genelinde yapılan araştırmalara göre gençlerin hayata ve ge-

leceklerine olumlu baktıkları söylenebilir. TÜİK (2014a) verilerine 

-
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2014a). Gençlerin umut düzeyinin en yüksek olduğu iller Kırıkkale, 

Çanakkale ve Artvin olarak görülmektedir. En düşük umut düzeyine 

sahip gençler ise Yalova, Ağrı ve Muş’ta yaşamaktadır. Özellikle Doğu 

Anadolu illerindeki bu kötümserlik, gerek bölgedeki siyasi belirsiz-

likler gerekse iş imkânlarının yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. 

Taştan’ın (2014) Ağrı’da yaptığı çalışmaya göre gençleri umutsuzluğa 

iten en belirgin etken, formel eğitimde altyapı sorunlarından kaynak-

lanan meslek edinme ve iş bulamama kaygılarıdır. Bu da yine eğitim 

ve istihdama yapılan yatırımların ne kadar önemli olduğunu bir kez 

daha ortaya koymaktadır.

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından 2008 yılında 

yapılan “Türkiye’de Ergen Profili” araştırmasında 12-18 yaş aralığındaki 

-

dilim “çok mutsuz” olduğunu belirtmiştir (Aile ve Sosyal Araştırmalar 

olduğu iller ise Tunceli, Batman ve Osmaniye olmuştur. Gençlere en bü-

ifade etmiştir. Hayatta kendilerini en çok mutlu eden kişiler sorulduğunda 

Türkiye’de Gençlerin Refahını Etkileyen Temel Politikalar ve  

Kurumlar

Türkiye’de gençlik politikalarıyla ilgili süreçlerin takibiyle ilgili önem-

li sorunlardan biri, gençliğin refahını belirleyen politikaların merkezi 

bir yürütücü ya da şemsiye bir kurum tarafından idare edilmemesidir. 
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küçük ancak çok farklı aşamalardaki dinamik ve değişken bir yaş ara-

lığını içermesi en önemli etkenlerden birisi olarak öne çıkmaktadır. Bu 

grupta öğrenciler ile çalışanlar, evliler ile bekârlar, zenginler ile fakirler 

olmak üzere çok farklı ihtiyaç ve özelliklerde insan bulunmaktadır. Bu 

dinamizm ve çeşitlilik, yaşa ve duruma göre değişen farklı eğitim, is-

tihdam, barınma, vb. politikaların doğal olarak farklı kurum ve bakan-

lıklar tarafından yürütülmesini beraberinde getirmektedir. 

Türkiye’de olduğu gibi pek çok Avrupa ülkesinde de gençlik politika-

ları, sadece gençliğin meselelerine ayrılmış müstakil bir bakanlık tara-

birinin sorumluluğunda yürütülmektedir. Ancak gençleri ilgilendiren 

eğitim, sağlık, istihdam gibi çok farklı alanlar arasındaki geçişkenlik, 

gençlikle ilgili stratejilerin uygulanmasında sıkıntılara neden olabil-

mektedir. Türkiye’de birçok farklı kurumun bu alanda hizmet vermesi, 

gençlerle ilgili meselelerin gündeme gelip onlar için daha çok politika-

lar üretilmesi olumlu bir durum olsa da nitelik açısından zemini kay-

ganlaştırmakta ve ulusal stratejide karışıklıklara neden olabilmektedir. 

Bazı Avrupa ülkelerinde hükümetin tüm gençlik politikalarını üstle-

nen bir bakanlık bulunurken, bazısında ise sorumluluğun paylaşıldığı 

ulusal bir gençlik kurumu bulunmaktadır. Bu ikiliğin olduğu ülkelerde 

-

numundadır (Denstad, 2014). Denstad (2014), başarılı bir uygulama-

nın ancak bakanlık bünyesinden yapılan bir denetlemeyle mümkün 

olduğunu savunmaktadır. Uzun vadeli ulusal gençlik stratejisi oluştu-

rulurken, uygulanması için gençlikten sorumlu bir devlet otoritesinin 

sorumluluk almasına ihtiyaç vardır. Aynı zamanda gençleri etkileyen 

ve gençlerle ilgili her türlü alanın içine giren bakanlık ve kurumlar da 

yatay ve sektörler arası bir görev paylaşımı içerisinde olmalıdır. Genç-

lik ve Spor Bakanlığı’nın (GSB) 2011 yılında kurulmasının ardından 

Türkiye’de gençlikle ilgili stratejik planlar, politika yapım süreçlerinin 

tek bir merkezden idare edilmeye başlanılması önemli bir gelişmedir.
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-

ye başlayan ve Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu gibi kurumlar 

tarafından desteklenen yerinden yönetim yaklaşımı da gençlik poli-

tikaları üzerinde etkili olmaktadır. Bu yaklaşıma göre merkezî yöne-

tim, yerelin sorunlarını anlamada ve çözmede yetersiz kaldığından, 

merkezî yönetim yerine yerel yönetimlerin idare ve politika yapımında 

-

ma paralel olarak merkezî yönetim, zamanla bir kısım yetkilerini yerel 

yönetimlere ve özellikle belediyelere devretmeye başlamıştır. Bu çer-

çevede değişen belediye kanunları gereğince, yerel yönetimler sadece 

-

zümünden de sorumlu hâle gelmişlerdir.

Bu çerçevede, ulusal gençlik politikasının uygulanmasında yerel yöne-

timlerle girilecek işbirliği de önem arz etmektedir. Gençlik çalışmala-

rının bölgesel farklılıklara göre dizayn edilebilmesi yerel yönetimlerin 

katkılarıyla mümkündür. Bunun haricinde faaliyete geçirme, cevap 

alma ve toplumsal tepkiyi görme süreçleri yerel düzeyde çok daha hızlı 

ve yakından takip edilebilir olduğundan yerel ve merkezî yönetim ara-

sayılı Belediye Kanunu ile gençliğe dair hizmet sunmak belediyelerin 

görevleri arasına girmiştir. Zaman zaman bakanlıkların proje destek-

leriyle gerçekleştirilmekte olan gençlik çalışmalarının bütçe içerisin-

deki payının bilinebilmesi ise gerek şeffaflıkla ilgili sorunlar gerekse 

gençlerle ilgili farklı birçok faaliyetin gerçekleştirilmesinden ötürü 

oldukça güçtür. Belediyelerin genellikle bu konuda bilgi ve deneyim 

sahibi olmamaları ise kaynakların yönetimini zorlaştırmaktadır (Yen-

türk, Kurtaran ve Yılmaz, 2014). 

Yentürk ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, gençlerin güçlendirilmesine 

yönelik harcamaları izleyebilmek için gençliğin spor, toplumsal haya-

ta katılım, barınma, eğitime destek, eğitimden işe geçişte destekle ilgili 

çalışan (yerel yönetimler hariç) kurumların harcamalarını incelemişler-
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-

2012 yılında gençlere yönelik eğitim harcamalarının GSYH’ye oranı 

harcamalar eklendiğinde, gençlere yönelik harcamaların GSYH içeri-

Ülkemizde gençlikle ilgili çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlar in-

celendiğinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB), Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), Gençlik ve Spor Bakanlığı 

(GSB), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yüksek Öğretim Kurulu Baş-

kanlığı (YÖK) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

(TÜBİTAK) öne çıkmaktadır. Bu kuruluşlar birbirlerinden ayrı şan 

çok farklı alanlarda hizmet vermekle birlikte, bu kuruluşların görev 

alanlarının zaman zaman örtüştüğü de görülmektedir. Bu kurumların, 

farklı alanlarda olmak üzere, gençliğin refahındaki etkileri Tablo 2’de 

de görüldüğü gibi çeşitlenmektedir. MEB, YÖK ve TÜBİTAK eğitim 

politikaları üzerine odaklanmışken, barınma GSB ve MEB tarafından 

temin edilmektedir. Sosyal güvenlik ve istihdam hizmeti ise daha çok 

ÇSGB tarafından verilirken ASPB, MEB ve YÖK’ün ufak da olsa bu 

konuda hizmetleri mevcuttur.

Tablo 2

Seçilmiş Devlet Kurumlarının Gençliğin Refahına Etkileri
Aile ve 

Sosyal 

Politikalar 

Bakanlığı

Gençlik 

ve Spor 

Bakanlığı

Milli 

Eğitim 

Bakanlığı

Yüksek 

Öğretim 

Kurulu 

Başkanlığı TÜBİTAK

Çalışma 

ve Sosyal 

Güvenlik 

Bakanlığı
Eğitim Orta Orta Yüksek Yüksek Yüksek Orta
Barınma Düşük Yüksek Yüksek Düşük Düşük Düşük
Sosyal Güvenlik 

ve İstihdam
Orta Düşük Orta Orta Düşük Yüksek

Eğitim

Gençlik refahını etkileyen en önemli sosyal politika araçlarından birisi 

de eğitim hizmetleridir. Gerek ulus devletin inşası için gerekse genç 
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bireylerin en iyi şekilde eğitilerek iyi birer vatandaş ve rekabetçi kü-

resel piyasalarda kalifiye bir eleman olabilmeleri için, eğitim hizmet-

lerine tüm devletler önem vermektedir. Türkiye’de eğitim alanı başta 

MEB ve YÖK olmak üzere ASPB, TÜBİTAK, GSB gibi kurumların 

görev ve yetki alanlarına girmektedir. Eğitime bütçeden ayrılan pay 

da genel kamu hizmetleri ve sosyal güvenlik ve sosyal hizmet kalem-

lerinden sonra bütçeden ayrılan en büyük üçüncü hizmet kalemidir. 

Eğitim hizmetleri detaylı olarak incelendiğinde gençleri ilgilendiren 

iki önemli hizmet, ortaöğretim ve yüksek öğrenim hizmetleri bu dö-

Türkiye, gençlik politikaları ve harcamaları konusunda eğitim dışı alan-

larda oldukça zayıf kalmış bir ülkedir. MEB, GSB, KYK ve TÜBİTAK’ın 

yıllar içinde genel bütçeden aldıkları paylar incelendiğinde bütçelerinin 

artarak günümüzde büyük bir yer tuttuğu görülmektedir. Eğitim hiz-

TÜBİTAK, ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatlarında veya proje ya-

rışmalarında ülkemizi temsil eden veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 

Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan lisans yerleştirme sınavlarında 

-

lerde okuyan öğrencilere lisans dönemleri boyunca değişen miktar-

larda (2014 yılı için ortalama 1.000 TL) burs vermektedir. Gerekli 

şartları sağlayan lisans öğrencileri yüksek lisansta da burs almaya de-

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (KYK), 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yurt içinde veya yurt dışında 

yüksek öğrenim gören öğrencilere burs, öğrenim ve katkı kredisi ver-
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-

-

dan itibaren yükseköğrenimde öğrencilerden alınması gereken öğrenci 

katkı payı tutarlarının devlet tarafından karşılanmasına karar verilmiş 

ve birçok gencin temel sorunu olan üniversite harç ödemesi devlet 

üniversitelerinde tarihe karışmıştır (KYK, 2014). 

ASPB ve ÇSGB de, yukarıda bahsi geçen kurumlar kadar olmasa da, 

gençlerin örgün ve yaygın eğitimine katkıda bulunmaktadır. Örneğin 

belli bir gelirin altında olan ailelerin çocukları, öğrenim gördükleri 

kuruma göre artan miktarda ASPB tarafından desteklenmektedirler. 

TL destek vermiştir. Bunlar görece küçük meblağlar olsa da, özellikle 

ebeveynlerin çocuklarını okula göndermelerini teşvik etmek açısından 

önemlidir. Ayrıca Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Çalışma ve Sosyal Gü-

venlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) vasıtasıyla mesleki 

eğitim ve araştırma çalışmalarında yaygın eğitim hizmeti verilmektedir. 

Barınma

Gençlerin barınma durumu ile ilgili politikalara bakıldığında üretilen 

çözümlerin iki temel özelliği olduğu görülür. Barınmanın ilk olarak, 18 

yaşından küçük ve herhangi bir velisi olmayan ya da velisi tarafından 

bakılamayan nüfus ve eğitim kademeleri içerisinde bulunan gençler 

için planlandığı görülmektedir. Ancak 18 yaş sonrası eğitimin dışında 

kalan evsiz genç nüfus, Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı (ASPB) tara-

fından sağlanan barınma hizmetlerinden faydalanamamaktadır. İkinci 

olarak, eğitim gören öğrencilerin yaşlarına bağlı olarak Milli Eğitim 

Bakanlığı (MEB) veya Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde-
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ki yurtlarda barınabildikleri görülmektedir. Yurtlar, GSB bünyesinde 

bulunan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) ve MEB bünyesindeki Orta-

öğrenim Burs ve Yurt Daire Başkanlığı ile Özel Yurtlar Müdürlüğü 

tarafından yönetilmektedir. Ortaöğretim Burs ve Yurt Daire Başkan-

lığı altında 8 ayrı genel müdürlüğün ortaöğretim yurtları bulunmakta-

dır ve bu yurtlar belli oranda parasız yatılı öğrencilere ayrılmış durum-

dadır. Özel Yurtlar Müdürlüğüne bağlı olan yurtlar ise ortaöğretim ve 

yükseköğretime hazırlık için dershanelere gitmekte olan öğrencilere 

yöneliktir. Devlet aynı zamanda taşımalı ilk ve ortaöğretim imkânı da 

sağlayarak, yurt ve erişim engellerinin daha fazla olduğu illerde eğiti-

me katılımı destekleme hizmeti vermektedir. 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne 

(KYK) ayrılan bütçe, hazine yardımları ve sermaye aktarımlarıy-

4,4 milyar TL’ye yükselmiştir (Maliye Bakanlığı, 2014). Kredi Yurtlar 

Kurumunun yüksek bütçesi, yükseköğrenimdeki barınma sorununun 

çözülmesine yönelik adımlarla ilgili olmakla birlikte, kurumun verdiği 

burslar ve kredilerle de oldukça alakalıdır. Aynı dönemde verilen kredi 

ve burslar önemli artış göstermiştir. Buna rağmen karşılıksız burs ola-

naklarının kısıtlılığı, ihtiyaç sahibi gençler için önemli bir engel teşkil 

etmeye devam etmektedir. Bunun haricinde yükseköğrenime geçişin 

zor olduğu bir ülkede başarılı öğrencilerin burs ile ödüllendirilmesi 

yerine, kredi ve bursların maddi duruma göre artırılması, dezavantajlı 

gençlerin refahı açısından önemli bir sosyal politika hizmeti olacaktır. 

-

nen ve KYK kredi borcu bulunan öğrencilerin borçlarının karşılıksız 

krediye çevrilmesini kararlaştırmıştır. Bu gelişme, devletin aile ve do-

ğurganlık politikalarını destekleyen ve aynı zamanda yükseköğrenimi 

tamamlamayı olumlu yönde etkileyen bir karar olmuştur.

ASPB, barınma politikalarında 18 yaşa kadar olan gençleri çocuk kate-

gorisinde sayar ve ailesinin olmadığı ya da yetersiz kaldığı durumlarda 

hamiliğini üstlenir. Bunun dışında MEB bünyesinde bulunan pansiyon-

lar ve KYK’ya ait yurtlar, Türkiye’de gençlerin barınabileceği yerlerdir. 
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-

-

me hazırlayıcı dershanelerin yurtlarında kalan öğrencilerle birlikte özel 

-

ce üniversite öğrencilerine hizmet vermektedir. 2002 yılında 24 lira olan 

aylık yatak ücreti 2014 yılında 120 TL olmuştur (Yentürk ve ark., 2014). 

100 bin gence barınma imkânı sunulmuştur (KYK, 2014). Maddi ola-

nakları kısıtlı olan öğrencilerden, şehit ve gazi çocuklarından ve devletin 

koruması altındaki öğrencilerden yurt ücreti alınmamaktadır. 

Sosyal Güvenlik ve İstihdam

-

luyla veya genel sağlık sigortası ile sosyal güvenlik kapsamı içindedir. 

Özellikle eğitim hayatına devam eden veya sigortalı bir işte çalışan 

gençler sosyal güvenlik imkânından faydalanabilmektedir. 18 yaşından 

büyük ve eğitimine devam etmeyen gençler, anne babalarının sosyal 

güvenlik ve sağlık imkânlarından ancak genel sağlık sigortası primi 

ödeyerek faydalanabilmektedirler. Bu durum zaman zaman gençleri 

zor duruma sokmakta ve sistem dışına itmektedir. Bunun dışında bel-

Sosyal güvenlik ve çalışmaya yönelik en önemli kurum Çalışma ve Sos-

yal Güvenlik Bakanlığı’dır. İşsiz gençlerin istihdamına yönelik meslek 

edindirme eğitimleri, iş eşleştirme ve rehberlik hizmetleri, niteliksiz ve 

geçici işlerde çalışan gençlere nitelik ve meslek eğitimi kazandırması 

açısından önemlidir (Yentürk ve ark., 2014). ÇSGB’ye bağlı İŞKUR 

-

rilmiştir. Ancak İŞKUR’un aktif iş politikalarından yararlanan gençlerin 
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-

-

-

(Yentürk ve ark., 2014). Bu gibi sorunların da etkisiyle 2012 yılında 

GSB tarafından düzenlenen Gençlik Şûrası’nın konusu dezavantajlı 

gençler olmuştur. Ön komisyon raporundaki (2012) dezavantajlı genç 

tanımında, “işsiz ve herhangi bir eğitim içerisinde olmayan gençler”den 

bahsedilmiş, raporda ise genç işsizliğini düşürmek, iş imkânlarını artır-

mak ve gençlerin çalışma koşullarını iyileştirebilmek için çeşitli politika 

devletin 12 yıllık zorunlu eğitimle birlikte genç ve eğitim dışında kal-

mış grubu ortadan kaldırmayı hedeflemesiyle ilişkili olabileceği gibi 

hükümetin, politikalarını yaşa değil eğitim içerisindeki nüfus grupla-

rına göre düzenlediğinin bir işareti de olabilir. Zira minimum aralı-

eğitime rağmen yüksek öğrenime devam etmediğinde yaklaşık 7 yılını 

eğitim dışında geçirecektir. Toplu taşıma indirimleri, bu durumu ortaya 

koyan bir örnek olabilir. Pek çok ilde geçerli olan toplu taşıma araçla-

rındaki öğrenci indirimi, zaten dezavantajlı konumdaki eğitim dışında 

kalan işsiz gençlerin hayatını daha da zorlaştırmaktadır.

Bu kurum dışında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Milli Eğitim 

Bakanlığı da gençlerin niteliklerini artırmaya yönelik eğitim faaliyetle-

Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın koruması ve bakımı altına alınan ve re-

şit olarak ayrılan gençler, serbest kadro mevcutlarının binde biri nispe-

genç kamu kurumlarında istihdam edilmiştir (Aile ve Sosyal Politikalar 
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tiştirme yurtlarında yetişen genç kızların sosyoekonomik açıdan güçlen-

mesi ve işgücü piyasasına dâhil olmalarına destek vermek amacıyla, Nar 

Taneleri: “Güçlü Genç Kadınlar, Mutlu Yarınlar” adlı proje, Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İŞKUR’un da desteği ile yürütül-

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi yeni 

bakanlıklar, gençlik alanında temel ihtiyaçların ötesine geçmeyi başarmış 

ve eğitim şartı aramaksızın kültürel ve psikolojik destek sağlayacak pro-

jelere kapı açmıştır. GSB her yıl, yılda iki dönem olmak üzere gençlerin 

kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici, potansiyellerini gerçekleştirebil-

melerine imkân sağlayacak, sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını 

-

tadır. GSB, kişilerden gelen projelere fon sağlamanın yanı sıra, bakanlık 

bünyesinde kendi projelerini sürdürmeye devam etmektedir. Geçtiğimiz 

yıllarda gerçekleşen “Gençlik Treni”, “Barış Gemisi”, “Gençlik Kampları”, 

“Liderlik Kampları” gibi faaliyetlerle gençleri farklı kültürlerle tanıştırma, 

zor şartlarda yaşama, liderlik yeteneği geliştirme gibi çok farklı alanlarda 

geliştirmeyi amaçlamaktadır. Yine GSB tarafından kurulmuş olan 184 

-

mektedir. Gençlik kamplarından dönemde 4.000 kişi yararlanabilmekte 

olup, merkez sayısı artıkça buralardan yararlanan genç sayısı da artacaktır 

gençlerin zihinsel gelişi mini ve sosyal sorumluluk bilincini artıracak faa-

liyetlerde bulunmaktadır. “Gençlik Liderliği Eğitimi”, “GARD Eğitimi”, 

“Yüz Güler Yüz Projesi” gibi projeler bu çerçevede değerlendirilebilir (ay-

Sonuç Yerine: Genel Tehditler ve Politika Önerileri

Gençlerin refahını etkileyen üç temel sosyal politika alanı (eğitim, ba-

-
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ların değişen ölçülerde gençliğin refahına katkıları olduğu görülmek-

tedir. Eğitimde, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı öne çıkan kamu kurumlardır. Son yıllarda 

gençlerin refahını olumlu yönde etkileyen önemli çalışmalar gerçek-

leşmiş ve gençler için yapılan kamu harcamalarında ciddi artış yaşan-

mıştır. Ancak bu politikaların tek bir şemsiye kurum değil de değişik 

devlet organları tarafından ayrı ayrı uygulanması, gençlik politikaları-

nın başarısını olumsuz etkilemiştir. Bu noktada gençlik politikalarının 

belirlenmesi ve icraatların yürütülmesinin, yeni kurulan Gençlik ve 

Spor Bakanlığının koordinatörlüğünde yapılması daha faydalı olacak-

tır. Ancak tek bir kurum tarafından organize edilen gençlikle ilgili 

çalışmaların rayına oturup kurumsallaşması zaman alacaktır. Nitekim 

2011 yılında kurulan Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın adını duymamış-

-

-

ramlarından haberdar olmadıklarını söylemişlerdir.

-

la ilgili aksamalar ve muhtemel tehditler net bir şekilde ele alınmak-

tadır. Bu çalışmada, Bakanlığa bağlı kuruluşlardaki mevzuat farklılık-

ları, işleyişi güçleştiren önemli etkenlerden biri olarak belirtilmiştir. 

Bakanlığın taşra teşkilatının bulunmayışı, o bölgelerdeki işlerini farklı 

kuruluşlar üzerinden yürütmesine sebep olmaktadır. Bu durum ise, 

paydaşlarla istenilen düzeyde bir iletişim de kurulamamasına neden 

olabilmektedir. Okul dışı gençlerle ilgili çalışmaların yetersiz kalma-

sı, var olan gençlik merkezlerinin fiziki yoksunlukları, sürekli eğitim 

merkezi eksikliği ve tüm bunları sağlayacak mali kaynakların yetersiz-

Bölgeler arası sosyoekonomik farklar, gelir adaletsizliği, nüfusun yaş-

lanmaya başlamış olması, mesleki eğitimdeki yetersizlikler, risk al-

tındaki çocuk sayısının giderek artması gibi toplumsal gerçekliklerin 
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gençler için tehdit oluşturduğu politika yapıcıları ve bürokratlar ta-

rafından görülmektedir. Demografik ve sosyoekonmik risklere karşı 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi 

ilgili bakanlıkların katılımlarıyla hazırlanacak eğitim ve istihdam stra-

tejilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Refah devletleri için, özellikle sosyal 

güvenlik sisteminin devamlılığı açısından, genç nüfus önemli bir zen-

ginliktir. Bu noktada, sosyal güvenlik sisteminin düzgün bir şekilde 

işleyebilmesi, istihdama katılan nüfusu ile emeklilik imkânlarından 

faydalanan nüfusun dengelenmesiyle mümkündür (Gökbayrak, 2010). 

Hızlı yaşlanma, birçok ülke gibi Türkiye’de de sosyal güvenlik sistemi ve 

ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturan sorunlardandır. Önümüzdeki 

dönemde düşen doğum oranlarından ötürü genç ve aktif nüfusun toplam 

nüfustaki oranının daha da azalacak olması bu anlamda önemli bir sorun-

dur. Sosyal güvenlik sistemine katkı sağlayan kişi sayısının azalması, bazı 

Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de şiddetli finansman krizine 

neden olabilir. Türkiye için yapılan nüfus projeksiyonlarına göre doğur-

Türkiye’nin önündeki demografik “fırsat penceresi” aynı zamanda ile-

ride bazı problemleri de beraberinde getirecektir. Yaşlanmakta olan 

bir ülkenin gereksinimleri ile genç Türkiye’nin ihtiyaçları birbirinden 

farklıdır. Bu durum eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi alanlarda 

izlenen politikaların yeni nüfus yapısına uyarlanmasını gerektirmek-

sayısının hızlı artışı ekonomik anlamda bir fırsat penceresi sunduğu 

kadar. istihdam üzerinde baskı yapma riskini de beraberinde getir-

mektedir. Türkiye için bu riskin daha yüksek olmasının sebebi “fırsat” 

olarak görülen genç nüfusun işsizlik oranlarının oldukça yüksek ol-

masından kaynaklanmaktadır. TÜİK (2014b) Hane Halkı İşgücü An-

-

-
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nüfusun istihdam sorunlarının ciddiyetini ortaya koymaktadır. Piyasa 

için iş gücü maliyetlerinin düşürülmesi ve nitelikli genç iş gücünün ar-

tırılması, küresel gelişmeler de dikkate alındığında oldukça önemlidir.

Türkiye’nin sosyal güvenlik ve bilhassa emeklilik harcamalarının, 

Türkiye ile kıyaslandığında çok daha yaşlı nüfus yapısına sahip olan 

İskandinav ülkelerine göre oldukça yüksek olması, bazı siyasetçilerin 

uzun yıllar uyguladığı popülist politikaların olumsuz sonuçlarından-

üzerine ağır bir yük bindirmiştir. Genç nüfus yapısına sahip ülkeler 

kategorisinde sayılan Türkiye, günümüzde genç nüfus yapısından yaş-

lanan nüfus yapısına doğru demografik geçişini sürdürmektedir. Po-

litika yapıcılar ve bürokratlar, ülkenin geleceği gençlerin refahı için 

sürdürülebilir politikalar üretmelidirler. Bu politikaların ayağını eğitim 

ve istihdam politikaları oluşturmaktadır. Sosyal politikalar, bir taraf-

tan gençlerin kaliteli eğitim almasını sağlarken diğer taraftan istihdam 

başlayan genç nüfusun değerini göz önünde bulundurarak gençlerin 

refahını artıran yeni bir yol haritası hazırlamak zorundadır.
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For the first time in history, all societies from different regions, 

particularly industrialized countries, have been facing the risks 

associated with population aging. The population aging has been at 

the center of politics and economics since the new millennium. At the 

center of the discussion on this phenomenon are the negative impact it 

has on the economies of countries experiencing population aging and 

the negative impact has on intergenerational conflicts (Busemeyer, 

Population aging leads to significant increases in social expenditures 

which could be used for the welfare of youths and children instead. 

For example, the social expenditures of OECD countries have 

has also led to sparking an interest in social youth policies in Turkey 

institutions which affect the welfare of the youth in Turkey. 

This paper consists of three main parts. In the first part, there will be 

a short introduction of youth along with the social policies and factors 

affecting this particular age group. The second part will analyze the 

socio-economic situation of the youth in Turkey since 2010. In the 

third part, the effect of public institutions and their policies towards 

the welfare of the youth will be analyzed. In concluding this paper, 

possible threats and policy recommendations for more inclusive and 

sustainable youth policies will be discussed. 

Youth, Welfare, and Social Policy

In terms of the conceptual framework of welfare distribution, there are 

different actors that distribute welfare. Generally, social policy literature 

emphasizes that the social expenditures of states is an approach centered 

on state and public activities. Four main actors, the state, family, market, 
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and civil society, play a crucial role in the analysis of youths’ economic, 

social, and psychological welfare. These institutions undertake diverse 

roles in different circumstances. For example, when young people’s 

emotional development and mental health are considered, their families 

opportunities are considered, then the state comes to the fore. 

Unfortunately, the changing roles of welfare institutions for different 

age groups have not been analyzed in Turkey as much as they have 

been analyzed elsewhere in the world. Instead of focusing on welfare 

institutions such as the family, market, or civil society, we will instead be 

focusing on the role of state and social policies which affect youth welfare. 

In many parts of the world, particularly in Europe, changes in 

family structures, migration, globalization, and employment rates 

democratic welfare regimes have begun to allocate more resources for 

human capital development in order to respond to these social risks. 

In these countries, increasing adult education and vocational training 

are considered some of the concrete outcomes of these activities. 

There is no agreement in the academic literature regarding the 

definition of the concept of youth or the age interval for this group 

on the basis of three approaches: Marcuse’s “biological approach,” 

Bourdieu’s “socio-economic approach,” and Dubet’s “synthesis 

the impact of social policies regarding youths, people between the ages 

Main Socio-economic Characteristics of the Youth in Turkey

In order to better understand the conditions of young people, we should first 

look at the situation demographically and determine the youth’s percentage 
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of the total population. Research shows that while the ratio of people 

In Turkey, research shows that people from both sexes have been getting 

married later in life. According to TURKSTAT (Türkiye İstatistik Kurumu, 

2014b). Along with this, divorce rates have also been increasing, particularly 

within the first two years of marriage (Türkiye İstatistik Kurumu, 2014b). 

main education groups: pre-school, primary school, secondary school, 

and high school. In recent years, a rapid rise can be seen in education 

groups reflected in the overall percentage from these age groups that are 

enrolled in school. This rise has seen the biggest increase in secondary 

Although enrollment rates and education levels have gradually been 

increasing in Turkey, the education system fails to provide employment 

opportunities for young people (Murat & Şahin, 2011).

Youth unemployment is a major problem for many developed and 

developing countries. The unemployment rate of youths between the ages 

European countries, has experienced a relatively small decrease in the 
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youth unemployment rate for the new millennium due to its steady 

economic growth. Nevertheless, the question remains valid as to whether 

Turkey will be able to keep the younger population employed or if 

unemployment will continue to grow. This also shows the importance of 

a balance between work and family for women has been discouraged for 

several years, especially for those in cities. Thanks to the high proportion 

of young people who are active in the population, Turkey will continue 

According to research, the youth in Turkey are claimed to be optimistic 

for the 18-24 age group (Türkiye İstatistik Kurumu, 2014a). In Ağrı, the 

main factor that pushes young people to despair is concern about formal 

education, as reported in Taştan’s (2014) study. This once again demonstrates 

the importance of an investment in education and employment policies.

Chief Policies and Institutions Affecting the Welfare of the Youth 

in Turkey

One of the major problems with monitoring the processes related to youth 

policies in Turkey is that it is managed by a central executive (umbrella) 

organization that determines the welfare of the youth. An important 

development is that all the processes of strategic planning and policy making 

related to youths have been managed by institutions and organizations since 

the establishment of the Ministry of Youth and Sports in 2011.

Some of the most important institutions and organizations that affect the 

welfare of youth are the Ministry of Education, the Council of Higher 
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Education, the Ministry of Family and Social Policies, the Scientific and 

Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK), the Ministry of 

Youth and Sports, and the Ministry of Labor and Social Security. 

The share of the budget allocated to education has increased from 

share allocated in the budget. The General Directorate of Higher 

Education Credit and Housing Institution offers scholarships for 

Turkish students who want to pursue their higher education within 

or outside of the country. The Ministry of Family and Social Policies 

and the Ministry of Labor and Social Security are the institutions that 

support students of families that are below a certain income. 

Considering the policies regarding housing problems for young 

people, two basic features are found in the offered solutions. Firstly, 

these policies are planned for young people under the age of 18 who 

do not have parents or whose parents cannot provide for these youths 

or are currently enrolled in school themselves. Others who are over 

the age of 18 and not in the education system cannot benefit from 

the services of the Ministry of Family and Social Policies. Secondly, 

depending on a student’s age and the education level they are enrolled 

in, they can benefit from the dormitory services provided by the 

Ministry of Education or the Ministry of Youth and Sports. 

social security through general health insurance. Young people, especially 

those who continue their studies or who have a formal job, enjoy social-

security benefits. Students over 18 who do not continue their studies 

can only benefit by paying premiums for general health insurance. 

The Ministry of Labor and Social Security is the main body 

concerned with employment and social security. Services such as 

vocational training, job matching, and guidance are very important 

for young people in finding permanent and standard jobs, especially 

for unemployed and unskilled people, (Yentürk, Kurtaran, & Yılmaz, 
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2014). Thanks to the Turkish Employment Organization, an institution 

Conclusion: Main Threats and Policy Recommendations

Analysis of the three social policy fields (education, housing, and 

play various roles which affect youth welfare. While the Ministry of 

Education and the Council of Higher Education are key institutions 

in education services, the Ministry of Youth and Sports and the 

Ministry of Education are important in providing housing services 

for youths. The Ministry of Labor and Social Security, meanwhile, 

dominates the employment and social security policies. There has 

been a significant increase in public expenditures for youth welfare. 

Nevertheless, unplanned social policies provided by various state 

institutions harm the success of policies.

Along with the demographic “window of opportunity,” Turkey’s future 

holds some problems as well. The needs of an aging population and 

the needs of a young population are very different. Therefore, social 

policies in the fields of education, health, and social security must 

adapt to the new demographic structure of the population. The reason 

for this higher risk in Turkey is due to the very high unemployment 

rates seen in the youth population. 

Turkey’s old-age security expenditures are higher when compared to 

Scandinavian countries that have a much older population. This is a result 

structure, Turkey is now experiencing a transition to population aging. 

Turkey has experienced this transition quite late compared to other 

European countries. The Turkish state must prepare a new roadmap for 

its young population and the welfare of this age group.
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Öz
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin depresyon, anksiyete, stres 
ve beş faktör kişilik özelliklerinin duygu stillerini anlamlı düzeyde yordayıp 
yordamadığını belirlemektir. Araştırmanın bağımsız değişkenleri depresyon, 
anksiyete, stres ve beş faktör kişilik özellikleri olarak belirlenmiştir. Bağımlı 
değişken ise üniversite öğrencilerinin duygu stilleridir. Araştırmanın evrenini 
Selçuk Üniversitesi’nin farklı fakültelerinde öğrenim görmekte olan öğrenciler 
oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma evreni, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 
Mühendislik Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi’dir. Araştırma örneklemi 
bu fakültelerin çeşitli bölümlerinde öğrenim görmekte olan 1. ve 4. sınıf 
öğrencilerinden tesadüfi küme örneklem yöntemi ile seçilmiştir. Araştırma 
örneklemi 418 kız ve 382 erkek olmak üzere toplam 800 öğrenciden 
oluşmaktadır. Öğrencilerin yaş aralığı 17-34 ve yaş ortalaması ise 20,35, 
SS:2,14’tür. Öğrencilerin duygu stilleri puanlarını belirlemek için; araştırmacı 
tarafından geliştirilen Duygu Stilleri Ölçeği ile Türkçeye uyarlaması Akın ve 
Çetin tarafından yapılan Depresyon, Anksiyete ve Stres Ölçeği Beş Faktör 
Kişilik Özellikleri puanlarının belirlenmesinde ise Sıfatlara Dayalı Kişilik 
Testi (SDKT) kullanılmıştır. Duygu stilleri, depresyon, anksiyete, stres ve beş 
faktör kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin analizinde Pearson Momentler 
Korelasyon Katsayısı Tekniği’nden yararlanılmıştır. Depresyon, anksiyete, 
stres ve beş faktör kişilik özelliklerinin duygu stillerini anlamlı düzeyde 
yordayıp yordamadığı ise Çoklu Regresyon Analizi ile hesaplanmıştır. 
Öğrencilerin duygu stilleri ile depresyon anksiyete ve stres puanları arasında 
negatif yönlü anlamlı düzeyde bir ilişki bulunmuş ve depresyon, anksiyete ve 
stresin, duygu stillerini anlamlı düzeyde yordadığı görülmüştür. 
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İnsanlar, duygularını yönetme ve yönlendirme eğilimindedirler. Fark-

lı koşullar karşısında bireyler, bazen duygularını yönetebilir, kontrol 

altında tutabilir, ortaya çıkan duygusal sorunların üstesinden gelebi-

lirken bazen de duygularını yönetemez, onları saklar, kabullenir ya da 

onlara katlanır. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerden 

biri; duygularını kontrol edebilme, sentezleyebilme ve yönetebilme-

sidir. Bu özellik insanın varoluşundan beri süreklilik göstermektedir 

(Davidson, 2003; Ekman, 2003; Lazaruss, 1991). İnsanları diğer can-

lılardan ayıran; fikir yürütme, analiz etme, yorumlama becerisidir.

Duygu konusunda daha önce yapılmış akademik çalışmalar; bireyin 

duygularını yönetebilmesine, bireysel farklılıklara ve bireylerin yaşan-

tıları nasıl algıladığına yoğunlaşmıştır. Buna göre bireysel farklılıklar 

kişilerin duygu durumlarını etkilemektedir. Duygu durumu ise duy-

guların düzenlenmesi ile ilişkilidir. Duygusal düzenleme ise kimlerin 

hangi duyguların etkisinde kaldığı, onların bu duygulara ne zaman sa-

hip oldukları, bu duyguları nasıl tecrübe ettikleri ve nasıl ifade ettikleri 

anlamına gelmektedir (Hofmann ve Kashdan, 2010).

Duygu düzenleme stratejilerini belirlemede iki dayanak nokta vardır. 

Birincisi, duygu oluşum sürecinde, duyguyu hissetmeye başladığı za-

man; ikincisi, bireyin bu duyguyla baş etmek için gösterdiği çaba sıra-

sında ortaya çıkar (Gross ve Levenson, 1997). 

Duygu düzenleme stratejileri sınıflandırılırken bireylerin olaylar kar-

şısındaki tutum ve davranışları, olaylar karşısında gösterdikleri fark-

lılıklar ve bu davranışların bireyler üzerindeki etkileri göz önünde 

bulundurulur (Hofmann ve Kashdan, 2010). Buna göre duygu düzen-

leme stratejileri iki ana başlıkta sınıflandırılır.

Öncül odaklı düzenleme: Tepkiler ölçülmeye başlanmadan önce, olası 

durumların kişiler üzerindeki etkilerini tespit etmek için bireylerin kişilik 

özelliklerinin belirlenmesi konusunda bir ön hazırlık çalışmasının yapılma-

sı duyguların kontrol altına alınabilmesini kolaylaştırmaktadır. Bu bilgi ile 

bireyler duygularını yönetebilme ve ayarlayabilme becerisine sahip olurlar.
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Tepki odaklı düzenlemede ise; bireyin tepkileri verilen uyarıcılar sonucun-

da gruplandırılıp ortak noktada birleştirilir. Yapılan çalışmalar, bireyin han-

gi etkiye karşı nasıl ani tepki verdiğinin belirlenmesini sağlamaktadır. Bu 

gruptaki duygu stilleri ise bastırma (gizleme), kabullenmedir (tolere etme).

Özetle bireyler durumlar karşısında oluşabilecek tepkilere daha önceden 

kendini hazırlarsa duygularını daha iyi düzenlemiş olur. Aniden oluşan 

tepkiler çoğu zaman daha zarar verici olur (Gross ve Levenson, 1997). 

Bu özellik elbette bireysel farklılıklara, bireylerin duygusal deneyimlerine 

ve psikolojik özelliklerine göre değişiklik gösterir (Gross ve John, 2003).

Kişilik yapısı, kişilik araştırmalarının uzun yıllardır üzerinde durduğu 

bir konudur. Farklı araştırmacılar farklı kişilik verilerini kullanarak ki-

şiliğin beş boyutuna dönük kanıtlar bulmuştur. Ayrıca farklı adlandır-

malarda bulunmuş olsalar da bu kişilik boyutları için en sık kullanılan 

kavramlar nevrotiklik, dışa dönüklük, açıklık, uyumluluk ve özdisip-

linliktir (Burger, 2006).

Bacanlı, İlhan ve Aslan (2009) ise kişiliğin bu boyutlarını duygusal 

denge, nevrotizm, dışa dönüklük, deneyime açıklık, kültür, yumuşak 

başlılık ve sorumluluk olarak ifade etmiş ve bunlar birçok kültürler 

arası çalışmada doğrulanmıştır.

Nevrotiklik Boyutu: Duygusal sıkıntı yaşayan ve duyguları aşırı deği-

şiklik gösteren insanlar nevrotiklik boyutunda yüksek puan alırlar. Bu 

insanlar başkalarına göre daha sık stres yaşar.

Dışa Dönüklük Boyutu: Dışa dönük insanlar oldukça sosyal kişilerdir. 

Aynı zamanda enerjik, iyimser, sıcakkanlı ve girişkendirler.

Deneyime Açıklık Boyutu: Güçlü bir hayal gücü, yeni görüşleri kabul 

etme isteği, çok yönlü düşünme ve zihinsel merak vardır. Bu insanlar 

sıra dışı ve bağımsız düşüncelere sahiplerdir.

Yumuşak Başlılık Boyutu: Yardımsever, güvenilir ve şefkatlidir. Bu boyutun 

diğer ucunda ise düşmanca tavırlar sergileyen ve aşırı kuşkulu insanlar var-

dır: Bu insanlar affedici, alçak gönüllü, uysal, merhametli ve uzlaşmacıdır.



148

Sorumluluk Boyutu: Bu boyut ne kadar özdenetim ve disiplin sahibi 

olduğumuzu gösterir. Bu boyuttan yüksek puan alanlar düzenli, plan 

doğrultusunda hareket eden, kararlı kişilerdir.

Depresyon ise uzun süre devam eden ve kişinin hayatını olumsuz şekil-

de etkileyen mutsuzluk, hayattan keyif almama hâlidir. Değersizlik, aşırı 

suçluluk, yalnızlık, üzüntü ve ümitsizlik duyguları ile karakterize edilir. 

Depresyon yaşayan kişide intihar eğilimi de gözlenebilir (Köse, 2009).

Depresyon sözcüğünün Latince kökü “depressus”dur; aşağı doğru bas-

tırmak, çekmek, bitkin, kederli, gamlı, cesaretini kırmak, donuklaştır-

mak, durgunlaştırmak anlamlarına gelir. Depresyon karşılığı Türkçede 

‘çöküntü’ ya da ‘çöküntülük’ terimleri kullanılmaktadır (Köknel, 1984).

Yaygın anksiyete, yaşamı tehdit eden ya da tehdit şeklinde algılanan 

bir veya birçok durumla ilgili rahatsız edici yoğunlukta, uzun süreli 

yaşanan endişe, tedirginlik ve korku hissidir. Durumluk anksiyete ise 

yakın dönem olaylarına bağlı kaygıdır (Ceylan ve ark., 2003).

Bugünkü anlamda stresi ilk tanımlayan Hans Selye stresi, “organiz-

manın her türlü değişmeye karşı özel olmayan tepkisi” olarak tanımla-

mıştır (Pehlivan, 1995, s. 7). Lazaruss’a göre ise stres “insanlar üzerin-

de fizyolojik, sosyal ve psikolojik sistemlerde rahatsızlık yaratabilecek 

aşırı taleplerin sonucudur” (Şengül, 1999). 

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin depresyon, anksiyete, 

stres ve beş faktör kişilik özelliklerinin duygu stillerini anlamlı düzey-

de yordayıp yordamadığını belirlemektir.

Yöntem

Bu araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Üniversite öğrencilerinin 

depresyon, anksiyete, stres ve beş faktör kişilik özelliklerinin duygu 

stillerini anlamlı düzeyde yordayıp yordamadığını incelemiştir.
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Bu araştırmanın evrenini Selçuk Üniversitesinin Sağlık Bilimleri ve 

Mühendislik Fakültesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler oluştur-

maktadır. Araştırma 2012-2013 eğitim öğretim yılında yapılmış olup 

çalışma evrenini Sağlık, Mühendislik ve Edebiyat Fakültesinde oku-

yan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma örneklemi bu fakültelerin 

çeşitli bölümlerinde öğrenim görmekte olan 1. ve 4. sınıf öğrencilerin-

den tesadüfi küme örneklem yöntemi ile seçilmiştir.

Araştırma örneklemi 418’i kız ve 382’si erkek olmak üzere toplam 800 

öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin yaş aralığı 17-34 ve yaş orta-

laması ise 20,35’tir (Ss:2.14). Örneklemi oluşturan öğrencilerin çeşitli 

değişkenlere göre dağılımı Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1 

Örneklemi Oluşturan Öğrencilerin Fakülte, Cinsiyet ve Sınıf Değişkenlerine Göre Dağılımları

Fakülte Cinsiyet
Sınıf

Toplam
I. Sınıf IV. Sınıf

Sağlık Bilimleri

Kız 200 164 364

Erkek 47 15 62

Toplam 247 179 426

Mühendislik

Kız 30 24 54

Erkek 221 99 320

Toplam 251 123 374

Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrencilerin depresyon, anksi-

yete puanlarını belirlemek için Lovibond ve Lovibond (1995a; 1995b) 

tarafından geliştirilen Depression Anxiety Stress Scale (DASS) kulla-

nılmıştır. Bu ölçeğin Türkçe uyarlama çalışması Akın ve Çetin (2007) 

tarafından yapılmıştır. Öğrencilerin duygu stilleri puanlarını belirle-

mek için Hofmann ve Kashdan (2010) tarafından geçerlilik ve güve-

nirliği yapılan Duygu Stilleri Ölçeği (DSÖ) kullanılmıştır. 

Son olarak beş faktör kişilik özellikleri puanlarının belirlenmesinde 

Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi (SDKT) (Bacanlı ve ark., 2009) kulla-

nılmıştır. Öğrencilerin özlük nitelikleriyle ilgili bilgiler ise hazırlanan 

kişisel bilgi formu ile elde edilmiştir. Araştırmada kullanılan veri top-

lama araçlarına ilişkin tanıtıcı bilgiler aşağıda verilmiştir.
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Araştırma verilerini toplamak amacıyla daha önce tesadüfi olarak belirlenen 

örneklem grubundaki I. ve IV. sınıf öğrencilerine ölçeklerin uygulanacağı 

saatler önceden duyurulmuştur. Kararlaştırılan saatlerde “Duygu Stilleri 

Ölçeği (DSÖ)”, “Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASS)”, “Sıfatlara 

Dayalı Kişilik Testi (SDKT)” ve Kişisel Bilgi Formu birlikte uygulanmıştır. 

Bu araştırmanın bağımsız değişkenleri; depresyon, anksiyete, stres, beş 

faktör kişilik özellikleridir. Araştırmanın bağımlı değişkeni ise duygu 

stilleridir. Her üç ölçekten elde edilen puan dağılımları SPSS’e giril-

miş ve veriler analiz edilmiştir.

Duygu stilleri, depresyon, anksiyete stres ve beş faktör kişilik özellik-

leri arasındaki ilişkinin analizinde Pearson Momentler Çarpım Kore-

lasyon Katsayısı Tekniği’nden yararlanılmıştır. 

Depresyon, anksiyete, stres ve beş faktör kişilik özelliklerinin duygu 

stillerini anlamlı düzeyde yordayıp yordamadığı ise çoklu regresyon ve 

aşamalı regresyon analizleri ile hesaplanmıştır. 

Bulgular

Tablo 2 

Öğrencilerin Duygu Stilleri Puanları ile Depresyon Anksiyete Stres Puanları Arasındaki İlişki

Depresyon Anksiyete Stres

Baş etme
r -.28** -.31** -.36**

P .00 .00 .00

Bastırma
r .03 -.01 -.05

p .33 .70 .10

Tolere
r -.08* -.03 .00

p .02 .32 .81

*p < .001.

Üniversite öğrencilerinin duygu stilleri puanları ile depresyon, anksi-

yete, stres (DAS) puanları arasında anlamlı düzeyde bir ilişkinin olup 

olmadığını belirlemek amacıyla Pearson Momentler Çarpımı Kore-

lasyon Tekniği kullanılmış ve sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2’de görüldüğü gibi üniversite öğrencilerinin baş etme puanları 

ile depresyon (r = .-28), anksiyete (r = .-31) ve stres (r = .-36) puanları 

arasında negatif yönlü anlamlı düzeyde bir ilişki bulunmuştur (p < .001).

Tablo 3 

Öğrencilerin Duygu Stilleri ve Depresyon, Anksiyete, Stres Puan Ortalamaları ve Standart 

Sapmaları

X Ss

Baş etme 19.97 3.96

Bastırma 18.21 4.53

Tolere 12.39 2.75

Depresyon 8.07 7.93

Anksiyete 11.39 7.52

Stres 14.89 8.49

n = 800.

Üniversite öğrencilerinin duygu stilleri ve depresyon anksiyete stres puan-

larına ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 3’te verilmiştir. Depresyon, ank-

siyete ve stresin duygu stillerini anlamlı düzeyde yordayıp yordamadığına 

ilişkin yapılan çoklu regresyon analizi sonuçları ise Tablo 4’te sunulmuştur. 

Tablo 4 

Depresyon, Anksiyete ve Stresin Duygu Stillerini Yordayıp Yordamadığına İlişkin Bulgular

Bağımlı 

Değişken

Bağımsız 

Değişken
R R2 F p β T p

Baş etme

Depresyon

.368 .136 41.611 .000

-.032 -.617 .538

Stres -.072 -1.221 .222

Anksiyete -.285 -5.296 .000

Bastırma

Depresyon

.116 .014 3.650 .012

.141 2.546 .011

Stres .000 -.007 .994

Anksiyete -.154 -2.678 .008

Tolere

Depresyon

.120 .014 3.892 .009

-.159 -2.866 .004

Stres -.016 -.261 .794

Anksiyete .131 2.275 .023

Tablo 4 incelendiğinde duygu stilleri alt boyutlarından baş etme için dep-

resyon, stres, anksiyete bağımsız değişkenleri ile oluşturulan çoklu reg-

resyon analizi modelinin anlamlı olduğu görülmektedir (F = 41.611; p 
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= .000). Modele anlamlı katkıda bulunan değişkenin anksiyete olduğu 

belirlenmiş, anksiyete puanının artması baş etme puanını negatif yönde 

etkilemektedir. Bu değişkenin modelin %13,6’sını açıkladığı bulunmuştur. 

Bastırma alt boyutunda ise depresyon, anksiyete ve stres bağımsız de-

ğişkenleri ile oluşturulan çoklu regresyon analizi modelinin anlamlı 

olduğu görülmektedir (F = 3.650; p = .012). Modele anlamlı katkı-

da bulunan değişkenin depresyon ve anksiyete olduğu belirlenmiştir. 

Depresyon puanın artması, bastırma puanını pozitif yönde; anksiyete 

puanının artması ise bastırma puanını negatif yönde etkilemekte olup, 

bu değişken modelin %1,4’ünü açıklamaktadır.

Tolere alt boyutunda ise depresyon, anksiyete ve stres bağımsız de-

ğişkenleri ile oluşturulan, çoklu regresyon analizi modelinin anlamlı 

olduğu görülmektedir (F = 3.92; p = .012). Modele anlamlı katkıda 

bulunan değişkenin depresyon ve anksiyete olduğu belirlenmiş, dep-

resyon boyutunun artması tolere etme boyutunu negatif yönde; anksi-

yete puanını artması tolere boyutunu pozitif yönde etkilemekte olup, 

bu değişken modelin %1,4’ünü açıklamaktadır.

Tablo 5 

Öğrencilerin Duygu Stilleri Alt Boyutları Puanları ile Beş Faktör Kişilik Özellikleri Alt Boyut-

ları Puanları Arasındaki İlişki

Duygusal 

Dengesizlik

Dışa 

Dönüklük

Deneyime 

Açıklık

Yumuşak 

Başlılık
Sorumluluk

Baş etme
r -.388** .242** .204** .252** .192**

p .000 .000 .000 .000 .000

Bastırma
r -.141** .024 .119** .032 .023

p .000 .506 .001 .369 .514

Tolere
r -.054 .031 .061 .044 .014

p .124 .375 .083 .212 .682

**p < .01.

Üniversite öğrencilerinin duygu stilleri alt boyutları puanları ile beş fak-

tör kişilik özellikleri alt boyutları puanları arasında anlamlı düzeyde bir 

ilişkinin olup olmadığını belirlemek amacıyla Pearson Momentler Çar-

pımı Korelasyon Tekniği kullanılmış ve sonuçlar Tablo 5’te verilmiştir.
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Tablo 5’te görüldüğü gibi üniversite öğrencilerinin baş etme puanları ile 

duygusal dengesizlik (r = .-388) puanı arasında negatif yönlü anlamlı 

düzeyde bir ilişki, dışa dönüklük (r = .242), deneyime açıklık (r = .204), 

yumuşak başlılık (r = .252) ve sorumluluk (r = .192), puanları arasında 

pozitif yönlü anlamlı düzeyde bir ilişki bulunmuştur (p < .001).

Ayrıca üniversite öğrencilerinin bastırma puanları ile duygusal denge-

sizlik (r = .-141) puanı arasında negatif yönlü anlamlı düzeyde bir iliş-

ki, deneyime açıklık (r = .119) puanları arasında pozitif yönlü anlamlı 

düzeyde bir ilişki bulunmuştur (p < .001).

Tablo 6

Öğrencilerin Kişilik Özellikleri ve Duygu Stilleri Puan Ortalamaları ve Standart Sapmaları

X Ss

Baş etme 19.97 3.96
Bastırma 18.21 4.53
Tolere 12.39 2.75
Duygusal Dengesizlik/Nevrotizm 24.22 6.89
Dışadönüklük 44.81 9.67
Deneyime Açıklık 41.56 7.43
Yumuşak başlılık 49.17 8.72
Sorumluluk 37.33 7.52
n = 800

Üniversite öğrencilerinin duygu stilleri ve beş faktör kişilik özellik-

leri puanlarına ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 6’da verilmiştir. 

Beş faktör kişilik özelliklerinin duygu stilleri alt boyutlarından “baş 

etme”nin anlamlı düzeyde yordayıp yordamadığına ilişkin yapılan 

çoklu regresyon analizi sonuçları ise Tablo 7’de sunulmuştur. 

Tablo 7

Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Duygu Stilleri Alt Boyutlarından “Baş etme”yi Yordayıp 

Yordamadığına İlişkin Bulgular

Bağımlı 

Değişken
Bağımsız Değişken R R2 F p β t p

Baş etme

Duygusal 

Dengesizlik

.464 .216 43.643 .000

-.363 -11.358 .000

Dışa Dönüklük .146 3.432 .001

Deneyime Açıklık .044 .991 .322

Yumuşak Başlılık .093 2.252 .025

Sorumluluk .036 .917 .359
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Üniversite öğrencilerinin duygu stilleri alt boyutlarından “baş etme” 

beş faktör kişilik özelliklerini anlamlı düzeyde yordayıp yordamadı-

ğına Tablo 7 incelendiğinde duygu stilleri alt boyutlarından baş etme 

için kişilik faktörleri bağımsız değişkenleri ile oluşturulan çoklu reg-

resyon analizi modelinin anlamlı olduğu görülmektedir (F = 43.643; 

p = .000). Modele anlamlı katkıda bulunan değişkenin “duygusal den-

gesizlik”, dışa dönüklük, yumuşak başlılık olduğu belirlenmiştir. Duy-

gusal dengesizlik puanının artması baş etme puanını negatif yönde et-

kilemektedir. Dışa dönüklük ve yumuşak başlılık puanlarının artması 

baş etme puanını pozitif yönde etkilemektedir. Bu değişkenin modelin 

%21,6’sını açıkladığı bulunmuştur. 

Tablo 8 

Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Duygu Stilleri Alt Boyutlarından “Bastırma”yı Yordayıp 

Yordamadığına İlişkin Bulgular

Bağımlı 

Değişken
Bağımsız Değişken R R2 F p β t p

Bastırma 

Deneyime Açıklık

.206 .042 7.004 .000

.209 4.265 .000

Duygusal Dengesizlik -.152 -4.293 .000

Dışa Dönüklük -.099 -2.104 .036

Yumuşak Başlılık -.049 -1.071 .284

Sorumluluk -.009 -.196 .844

Üniversite öğrencilerinin duygu stilleri alt boyutlarından “bastırma” 

beş faktör kişilik özelliklerini anlamlı düzeyde yordamadığına ilişkin 

analiz sonuçlarında, Tablo 8 incelendiğinde duygu stilleri alt boyutla-

rından bastırma için kişilik faktörleri bağımsız değişkenleri ile oluştu-

rulan çoklu regresyon analizi modelinin anlamlı olduğu görülmektedir 

(F = 7.004; p = .000). Modele anlamlı katkıda bulunan değişkenin 

“duygusal dengesizlik”, dışa dönüklük, deneyime açıklık olduğu be-

lirlenmiştir. Duygusal dengesizlik ve dışa dönüklük puanın artması 

bastırma puanını negatif yönde etkilemektedir. Deneyime açıklık pu-

anlarının artması bastırma puanını pozitif yönde etkilemektedir. Bu 

değişkenin modelin %4,2’sini açıkladığı bulunmuştur.
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Üniversite öğrencilerinin duygu stilleri alt boyutlarından “tolere”nin 

beş faktör kişilik özelliklerini anlamlı düzeyde yordamadığına bakıl-

dığında ise duygu stilleri alt boyutlarından tolere için kişilik faktörleri 

bağımsız değişkenleri ile oluşturulan çoklu regresyon analizi modeli-

nin anlamlı olmadığı görülmektedir (F = 1.172, p = .312).

Tartışma ve Yorum

Duygu stilleri ve depresyon anksiyete stres ile ilgili olarak üniversite 

öğrencilerinin baş etme puanları ile depresyon (r = .-28), anksiyete (r 

= .-31) ve stres (r = .-36) puanları arasında negatif yönlü anlamlı dü-

zeyde bir ilişki bulunmuştur (p < .001). “Depresyon uzun süre devam 

eden ve kişinin hayatını olumsuz şekilde etkileyen mutsuzluk, hayat-

tan keyif almama hâlidir. Değersizlik, aşırı suçluluk, yalnızlık, üzüntü 

ve ümitsizlik duyguları ile karakterize edilir. Depresyon yaşayan kişide 

intihar eğilimi de gözlenebilir” (Köse, 2009). İnsanı diğer canlılardan 

ayıran en önemli özelliklerden biri; duygularını kontrol edebilme, sen-

tezleyebilme ve yönetebilmesidir. Bu özellik insanın varoluşundan beri 

süreklilik göstermektedir (Davidson, 2003; Ekman, 2003; Hofmann 

ve Kashdan, 2010; Lazaruss, 1991). İnsanları diğer canlılardan ayıran; 

fikir yürütme, analiz etme, yorumlama becerisidir. “Duygu düzenleme 

kavramı, duygusal tepkileri gözlemleme, değerlendirme ve değiştir-

menin yanı sıra amaca ulaşmayı sağlayan bütün içsel ve dışsal süreçleri 

kapsamaktadır (Thompson, 1994). Buna göre, duygu düzenlemenin 

içinde birçok düzenleme vardır: Kendi duygularını düzenleyebilme, 

diğerleri tarafından oluşturulan duyguları düzenleyebilme, duygunun 

kendisini düzenleyebilme ve duygunun altında yatan özellikleri dü-

zenleme (Thompson ve Calkins, 1996). Tüm bunları gerçekleştire-

bilmek için duygu düzenleme biyolojik, sosyal, davranışsal, bilinçli ve 

bilinçdışı bilişsel süreçleri içinde barındırır” (Ataman, 2011).

Duyguları ayarlamak, yaşamak ve ifade etmek psikolojik sağlığın en 

önemli göstergesidir. Bireyler yaşamlarındaki duygularının farkında ve 
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bunlarla karşı karşıya gelmeye açık olduklarında kendilerini de tüm 

yönleriyle ve zenginlikleriyle yaşarlar (Rogers, 1961). Bu nedenle dep-

resyonda anksiyete ve streste olan bireylerin duygularını ayarlama ve 

baş etme puanlarının düşük olması beklenen bir sonuçtur. 

Duygu stilleri alt boyutlarından baş etme için depresyon, stres, ank-

siyete bağımsız değişkenleri ile oluşturulan çoklu regresyon analizi 

modelinin anlamlı olduğu görülmektedir (F = 41.611; p = .000). Mo-

dele anlamlı katkıda bulunan değişkenin anksiyete olduğu belirlenmiş, 

anksiyete puanının artması baş etme puanını negatif yönde etkilemek-

tedir. Bu değişkenin modelin %13,6’sını açıkladığı bulunmuştur. 

Bastırma alt boyutunda ise depresyon, anksiyete ve stres bağımsız de-

ğişkenleri ile oluşturulan çoklu regresyon analizi modelinin anlamlı 

olduğu görülmektedir (F = 3.650; p = .012). Modele anlamlı katkıda 

bulunan değişkenin depresyon ve anksiyete olduğu belirlenmiş, dep-

resyon puanının artması bastırma puanını pozitif yönde, anksiyete pu-

anının artması ise bastırma puanını negatif yönde etkilemekte olup, bu 

değişken modelin %1,4’ünü açıklamaktadır. Sonuç olarak depresyon 

arttıkça bastırma da artmaktadır.

Literatür de araştırma sonucunu destekler niteliktedir. Bazı duygu 

durumları, yaşantıyı ve duyguları daha iyi bir şekilde ifade etmemi-

ze yararken bazıları ise duyguları ifade etmede ters etkiye sahip ola-

bilmektedir. Örneğin duyguları bastırma, gizleme girişimi psikolojik 

uyarılmayı artırmaktadır (Gross ve Levenson 1997). Ayrıca duyguları 

bastıran kişinin daha sabırsız ve saldırgan olduğu görülür. Ani tepkiler 

verir. Diğer taraftan bastırılan duygular negatif duyguların, öfkenin ve 

depresyon duygusunun artmasına yol açmaktadır (Nolen-Hoeksema 

ve Marrow, 1993). Anksiyete puanının artması, baş etme puanını ne-

gatif yönde etkilemektedir. Bu sonuç anksiyete yaşayan bireylerin daha 

ağır bir tabloya (depresyona) girmemek için, duygularıyla baş etme 

çabası içinde olduklarını gösterebilir.



157

Tolere alt boyutunda ise depresyon, anksiyete ve stres bağımsız de-

ğişkenleri ile oluşturulan, çoklu regresyon analizi modelinin anlamlı 

olduğu görülmektedir (F = 3.92; p = .012). Modele anlamlı katkıda 

bulunan değişkenin depresyon ve anksiyete olduğu belirlenmiş, dep-

resyon boyutunun artması tolere etme boyutunu negatif yönde, anksi-

yete puanının artması tolere boyutunu pozitif yönde etkilemekte olup, 

bu değişken modelin %1,4’ünü açıklamaktadır. Depresyon puanı art-

tıkça tolere puanı negatif yönde etkilenirken anksiyete puanı arttıkça 

tolere puanı pozitif yönde etkilenmektedir. 

Duygu stillerinden tepki odaklı stratejiler sınıfından üçüncü tip to-

lere boyutu: Duygu ortaya çıktığı anda, canlanan duygusal ortama 

tepki olarak katlanmayı, kabullenmeyi, avunmayı ve savunmamayı 

içermektedir. Bu tip duygu durumu katlanıcı (tolerating) olarak ifade 

edilmektedir (Hofmann ve Kashdan, 2010). Anksiyete olan bireylerin 

bu duygu durumundan kurtulmak için, duygularını ayarlamak ya da 

yönetmek yerine duygularını kabullenme, tolere etme içerisinde olma-

sıyla açıklanabilir.

Literatürde de bireylerin yaşamlarında yoğun olarak kullandığı duy-

gu stilleri ile psikopataloji ilişkilendirilmiştir (Davidson, 1998; Gray, 

1987; Hamill, Scott, Dearing ve Pepper, 2008). Özellikle bireylerin 

kullandıkları duygu stillerinin depresyonla ilişkisinin bulunduğu, dep-

resif belirtilerin arttıkça bireylerin duygularını yönetemediği, ayarla-

yamadığı, davranışlarına ve duygularına ket vurduğu araştırmalarda 

(Hamill ve ark., 2008; Muris, Meesters, de Kanter ve Timmerman, 

2005; Scott ve ark., 2008) ortaya konmuştur.

Duygu stilleri ve beş faktör kişilik özellikleri ile ilgili olarak araştır-

manın diğer bir bulgusuna göre duygu stilleri alt boyutlarından “baş 

etme” puanları ile duygusal dengesizlik (r = .-388) puanı arasında ne-

gatif yönlü anlamlı düzeyde bir ilişki, dışa dönüklük (r = .242), de-

neyime açıklık (r = .204), yumuşak başlılık (r = .252) ve sorumluluk 

(r = .192) puanları arasında pozitif yönlü anlamlı düzeyde bir ilişki 

bulunmuştur (p < .001). Öğrencilerin duygu stilleri alt boyutlarından 
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“baş etme” için kişilik faktörleri bağımsız değişkenleri ile oluşturu-

lan çoklu regresyon analizi modelinin anlamlı olduğu görülmektedir 

(F = 43.643, p = 0.000). Modele anlamlı katkıda bulunan değişkenin 

“duygusal dengesizlik”, dışa dönüklük, yumuşak başlılık olduğu be-

lirlenmiştir. Duygusal dengesizlik puanının artması baş etme puanını 

negatif yönde etkilemektedir. Dışa dönüklük ve yumuşak başlılık pu-

anlarının artması baş etme puanını pozitif yönde etkilemektedir. Bu 

değişkenin modelin %21,6’sını açıkladığı bulunmuştur.

Ayrıca üniversite öğrencilerinin “bastırma” puanları ile duygusal den-

gesizlik (r = .-141) puanı arasında negatif yönlü anlamlı düzeyde bir 

ilişki, deneyime açıklık (r = .119) puanları arasında pozitif yönlü an-

lamlı düzeyde bir ilişki bulunmuştur (p < .001).

“Bastırma” alt boyutu için kişilik faktörleri bağımsız değişkenleri ile 

oluşturulan çoklu regresyon analizi modelinin anlamlı olduğu gö-

rülmektedir (F = 7.004; p = .000). Modele anlamlı katkıda bulunan 

değişkenin “duygusal dengesizlik”, dışa dönüklük, deneyime açıklık, 

olduğu belirlenmiştir. Duygusal dengesizlik ve dışa dönüklük puanın 

artması, bastırma puanını negatif yönde etkilemektedir. Deneyime 

açıklık puanlarının artması bastırma puanını pozitif yönde etkilemek-

tedir. Bu değişkenin modelin %4,2’sini açıkladığı bulunmuştur. 

Duygusal düzenleme; hangi insanların hangi duygulardan etkilendikle-

ri, ne zaman bu duygulara sahip oldukları, bu duyguları nasıl tecrübe et-

tikleri ve nasıl ifade ettikleri anlamına gelmektedir (Hoffmann ve Kash-

dan, 2010). Duygu ile ilgili daha önceki çalışmalarda da olduğu gibi, 

bireyin duygularını yönetebilmesi; bireysel farklılıkları ve yaşantıları na-

sıl algıladığıyla ilişkilidir. Duygu stillerinden baş etmenin nevrotizm ile 

negatif ilişkisinin ve etkisinin olması kaçınılmaz bir sonuçtur. Beş faktör 

kişilik özelliklerinden nevrotizm, olumsuz duygulara eğilim, özellikle 

anksiyete, depresyon ve öfke yaşamak olarak tarif edilebilir. Nevrotik-

liğin başlıca özellikleri kaygı, öfke, düşmanlık, depresyon, dürtüsellik ve 

savunmasızlıktır (Chamorro-Premuzic, 2008; McCrae ve Costa, 1987). 

McCrea ve John (1992) nevrotizmi, bireyin korku, suçluluk ve üzüntü 
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gibi olumsuz duygu durumlarını yaşamaya genel eğilimi olarak tanım-

lamışlardır. Ayrıca Nevrotizm boyutundan yüksek puan alan bireyler 

kaygılı, güvensiz, kendine acıyan duygusal kimselerdir ve stresle ilişkili 

ruhsal rahatsızlıklara daha yatkındırlar (Burger, 2006; Yazgan İnanç ve 

Yerlikaya, 2008). Ayrıca, Deniz ve Sümer (2010) yaptıkları araştırma-

nın sonucunda öz-anlayış düzeyleri yüksek olan öğrencilerin depresyon, 

anksiyete ve stres düzeylerini anlamlı düzeyde düşük bulmuşlardır. Nev-

rotizm boyutundan yüksek puan alan bireyler saldırgan tepkiler vermek 

ve henüz gerçekleşmemiş olaylar için endişe etmek gibi uygun olmayan 

başa çıkma tepkilerini daha sık kullanırlar, çünkü yıkıcı duygularla daha 

sık alakadar olurlar. Kendilerini suçlama gibi mantık dışı inanışları ola-

bilir, çünkü bu duygular yaşadıkları olumsuz duygularla bilişsel olarak 

daha uyumludur (McCrae ve Costa, 1987). Özetle bireyler durumlar 

karşısında oluşabilecek tepkilere daha önceden kendini hazırlarsa duy-

gularını daha iyi düzenlemiş olur. Aniden oluşan tepkiler çoğu zaman 

daha zarar verici olmaktadır (Gross ve Levenson, 1997; Hofmann ve 

Kashdan, 2010). Bu özellik elbette bireysel farklılıklara, bireylerin duy-

gusal deneyimlerine ve psikolojik özelliklerine göre değişiklik gösterir 

(Gross ve John, 2003; Hofmann ve Kashdan, 2010).

Duygu stillerinin baş etme ile dışa dönüklük alt boyutunun pozitif bir 

ilişki ve etkisinin olması da beklenen bir sonuçtur. Yapılan araştırma-

lar, dışadönüklerin içedönüklere göre daha çok arkadaşı olduğunu ve 

sosyal ortamlarda daha çok zaman geçirdiklerini göstermiştir (Burger, 

2006; Chamorro-Premuzic, 2008; McCrae ve Costa, 1987; Yazgan 

İnanç ve Yerlikaya, 2008). Dolayısıyla daha fazla duygu paylaşan bire-

yin dışadönük olması ve sosyal ortamlara çok girmesi de beklenen bir 

bulgudur. Dolayısıyla sonuçlara göre bastırma puanı arttıkça da dışa 

dönüklük azalmaktadır.

Günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız duygu stillerinden “baş 

etme ve yönetme”yi kullanabilmek psikolojik işlevselliği olumlu yön-

de etkilediği için gençleri duygularıyla baş edebilme ve duygularını 

yönetebilme konusunda geliştirmeye yönelik farkındalık eğitimlerinin 

düzenlenmesinde yarar vardır.
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Depresif bireylerin sıklıkla kullanılan duygu stiline etkisi ve bireyle-

rin sıklıkla duygularını ayarlayamadığı ve yönetemediği sürekli olarak 

bastırdığı göz önüne alındığında; bu bilgiler ışığında psikolojik danış-

ma programları uygulanabilir.

Kişilik özelliklerinin bireylerin duygu stilleri üzerindeki etkisi dikkate 

alındığında ebeveynlere, çocuklarda ve ergenlerde kişilik gelişimi sü-

reci konusunda eğitim programları düzenlenebilir.
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One of the most important features that differentiates man from 

other animals is the ability to control, synthesize, and manage their 

emotions (Davidson, 2003; Ekman, 2003; Lazaruss, 1991).

Academic studies that have been previously conducted on the topic of 

emotion have focused on how individuals manage their emotions and 

how individual differences and experiences are perceived. According to 

these existing studies, individual differences can affect people’s moods. 

Mood is associated with the regulation of emotions. Emotional regulation 

refers to how people experience and express emotion and how they feel 

under the influence of that emotion (Hofmann & Kashdan, 2010).

There are two pivotal points in identifying emotion regulation 

strategies. The first occurs when a person starts to feel an emotion, i.e., 

the formation process of the emotion, the second occurs during the 

efforts to cope with the emotion (Gross & Levenson, 1997).

While classifying emotion regulation strategies, an individual’s attitude 

and behavior toward events, the differences demonstrated in response 

to events, and the effect of these behaviors on the individual all need 

to be considered (Hofmann & Kashdan, 2010). Accordingly, emotion 

regulation strategies can be classified into two main categories:

Premise-Oriented Regulations: A preliminary study is performed 

on the individual before commencing response measurements. This is 

done to determine his/her personality traits and ascertain the impact 

of possible situations, so that the individual can emotions control their 

emotions more easily. The individual then has the ability to adjust and 

manage their emotions with this information.

Response-Oriented Regulation: For response-oriented regulation, 

the individual’s responses, as a result of stimulus, are grouped and 

combined into common points. Previous studies have provided 

determinations of the individual’s instantaneous reaction to situations. 

The emotional styles are defined as suppression (concealment) and 

acceptance (tolerance).
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In summary, emotions are better organized if individuals prepare 

themselves sooner for the reactions that can occur in the face of a 

situation. Responses that occur suddenly are often more damaging 

(Gross & Levenson, 1997). This aspect naturally varies according 

to individual difference, emotional experiences, and psychological 

characteristics (Gross & John, 2003).

Character structure has been a standing topic of extensive personality 

research for many years. From the evaluation of data acquired from 

different people, different researchers have found evidence indicates the 

five dimensions of personality. Furthermore, although different names 

have been used throughout the existing research, the most often-used 

concepts for these personality dimensions are neuroticism, extraversion, 

openness, agreeableness, and self-discipline (Burger, 2006).

Bacanlı, İlhan, and Aslan (2009) expressed these dimensions of 

personality as emotional balance (neuroticism), extraversion, and 

openness to experience, agreeableness, and accountability. These 

dimensions have been confirmed in studies from many different cultures.

Dimension of Neuroticism: People who experience emotional distress 

and demonstrate extreme mood swings score highly on the dimension 

of neuroticism. These people experience stress more often than others.

Dimension of Extraversion: Extraverts are very social people. They 

are also energetic, optimistic, friendly, and sociable.

Dimension of Openness to Experience: This dimension 

demonstrates a powerful imagination, a willingness to accept new 

viewpoints, versatile thinking, and intellectual curiosity. These people 

are exceptional and independent thinkers.

Dimension of Agreeableness: Individuals who are helpful, reliable, 

and caring. These people are forgiving, humble, meek, merciful, and 

conciliatory. At the other end of this dimension are people who display 

hostility and suspicion.
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Dimension of Responsibility: This dimension indicates how much 

self-control and discipline an individual possesses. Those who score 

highly on this dimension are orderly, act according to plan, and are 

determined in their outlook.

Depression is the state of being unable to take pleasure from life; it 

is an unhappiness that affects one’s life in a negative way and can 

continue for a long time. It is characterized by feelings of worthlessness, 

excessive guilt, loneliness, sadness, and unhappiness. People who 

experience depression may also have suicidal tendencies (Köse, 2009).

Depression comes from the Latin root “depressus,” meaning to stop, 

press down, exhaust, sadden, discourage, dim, and deactivate. The 

Turkish equivalents for depression translate as “collapse” or “state of 

collapse” (Köknel, 1984).

Pervasive anxiety is a long term feeling of concern and intense 

discomfort relating to one, or even many situations that are perceived as 

a threat or life threatening. It is a general and sometimes overwhelming 

feeling of uneasiness and fear. Situational anxiety is relates to specific 

and/or recent events (Ceylan et al., 2003). 

The present understanding of stress, which was first described by Hans 

Selye, is defined as “an organism’s non-specific response against all 

types of change” (Pehlivan, 1995, p.7). According to Lazarus, stress is 

“the result of excessive demands on people that can create discomfort 

within physiological, social, and psychological systems” (Şengül, 1999).

This study aims to identify whether university students’ depression, 

anxiety, stress, and five-factor personality traits are significant 

predictors of their emotional styles.+



165

Method

This research took the form of a correlational model. This research 

aims to examine whether college students’ depression, anxiety, stress, 

and five-factor personality traits are significant predictors of their 

emotional styles. The sample population of the research consisted of 

students taking courses at Selçuk University in the Faculties of Health 

Sciences, Art, and Engineering. The research was conducted during 

the 2012–2013 academic year, and the research sample consisted of 

first- and fourth-year students studying in various departments of the 

faculties mentioned above. The sample was selected using the random-

cluster sampling method. The research sample consisted of a total of 

800 students; 418 females and 382 males. The range of students’ ages 

was between 17 and 34, with the average age being 20.35 years old 

(standard deviation of 2.14). 

In order to determine students’ depression and anxiety scores, the 

Depression Anxiety Stress Scale (DASS), developed by Lovibond 

and Lovibond (1995a; 1995b) was used as a data collection tool. The 

Turkish adaptation of this scale was developed by Akın and Çetin 

(2007). To ascertain students’ emotional style scores, the Emotional 

Styles Questionnaire, developed by Hoffman and Kashdan (2010), 

was used. Last, the Attribute-Based Personality Test (ABPT) was 

used to determine the five-factor personality trait scores (Bacanlı et 

al., 2009). Information relating to the students’ personal characteristics 

was obtained through the prepared personal information form. 

Introductory information about the data collection instruments used 

in the study is presented below. 

The process of collecting data for the research involved the application 

of the scale, announced a number of hours in advance, to the sample 

group of first and fourth year students who had been previously 

selected at random. At the agreed times, the Emotional Style 

Questionnaire, Depression Anxiety Stress Scale (DASS), Attribute-

Based Personality Test, and the personal information form were 
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administered simultaneously. The independent variables of this research 

were depression, anxiety, stress, and the five-factor personality traits. The 

dependent variable of the research was emotional style. The distribution 

of scores obtained from all three scales was entered into the SPSS 

program and the data was analyzed. The Pearson product-moment 

correlation technique was utilized to analyze the relationship between 

emotional styles and depression, anxiety, stress and the five-factor 

personality traits. Whether depression, anxiety, stress, and the five-factor 

personality traits were predictors of emotional styles was ascertained by 

way of multiple regression and step-wise regression analyses.

 

Results

In reference to the relationship of students’ emotional styles to 

depression, anxiety, and stress scores, depression, anxiety, and stress 

were found to have a negative relationship with emotional styles. A 

significant negative relationship (p < .001) was observed, in the scores 

for depression (r = −.28), anxiety (r = −.31), and stress (r = -.36), with 

“coping” scores. In the regression analysis for the sub-dimension of 

“suppression,” the multiple regression analysis that was performed with 

the independent variables of depression, anxiety and stress showed 

that the model was significant (F = 3.650; p = .012). Depression and 

anxiety were the variables found to be significant contributors to the 

model.. An increase in the depression score positively affected the 

suppression score; an increase in the anxiety score negatively affected 

the suppression score, which explains 1.4% of the model’s variance. 

In the sub-dimension of “tolerance,” multiple regression analysis 

of the model showed it to be significant, through the independent 

variables of depression, anxiety and stress (F = 3.92; p = .012). The 

variables that were found to significantly contribute to the model were 

revealed to be depression and anxiety; an increase in the depression 

score negatively affected the dimension of “tolerance,” and an increase 
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in the anxiety score positively affected the dimension of tolerance. 

This explains 1.4% of the model’s variance.

In the correlation that was made to review the relationship between 

students’ emotional styles and the five-factor personality traits, 

a significant positive relationship was found (p < .001) with the 

“coping” scores from the emotional styles sub-dimension and the 

scores of extraversion (r = .242), openness to experience (r = .204), 

submissiveness (r = .252), and responsibility (r = .192). A significantly 

negative relationship was found between the “coping” scores and the 

score for emotional instability (r = −.388).

The five-factor personality traits were not shown in the results of 

the relational analysis to be able to predict “suppression”; a sub-

dimension of the university students’ emotional styles. The multiple 

regression analysis that was created through the independent 

variables of personality factors were shown to be significant for the 

sub-dimension of suppression (F = 7.004; p = .000). “Emotional 

instability,” “extraversion,” and “openness to experience” were the 

variables determined as contributing significantly to the model. 

An increase in the scores for emotional instability and extraversion 

negatively affected the score for suppression. An increase in the scores 

for openness to experience positively affected the score for suppression. 

This was found to explain 4.2% of the model’s variance.

When analyzing the fact that the five-factor personality traits could 

not significantly predict “tolerance” from the sub-dimensions of the 

university students’ emotional styles, the multiple regression analysis 

model was observed to show no significance for the sub-dimension of 

tolerance through the personality factors (independent variables) (F = 

1.172; p = .312). 
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Discussion and Interpretation

Relating emotional styles with depression, anxiety, and stress, a 

significant negative relationship was found (p < .001) between 

university students’ “coping” scores and their scores for depression (r 

= –.28), anxiety (r = –.31) and stress (r = –.36). “Depression is a case 

of being unable to enjoy life; it is essentially a longstanding misery 

that negatively affects people’s lives. It is characterized by feelings of 

worthlessness, excessive guilt, loneliness, sadness, and unhappiness. 

Suicidal tendencies can also be observed in people experiencing 

depression,” (Köse, 2009). This unique feature has continuously been 

demonstrated since the existence of humanity (Davidson, 2003; 

Ekman, 2003; Hofmann & Kashdan, 2010; Lazaruss, 1991). The 

skills of reason, analysis, and interpretation distinguish humans from 

other living beings. “The concept of regulating emotion covers the 

monitoring, evaluation, and modification of emotional response, in 

addition to all of the inner and outer processes that enable reaching 

a goal (Thompson, 1994). As such, there are many arrangements 

within emotion regulation: the ability to organize one’s own feelings, 

to regulate the emotions caused by others and the ability to lay out 

one’s own feelings and shape the underlying features underneath the 

emotion (Thompson & Calkins, 1996). In order to realize all this, 

emotion regulation is contained within biological, social, behavioral, 

conscious, unconscious, and cognitive processes.” (Ataman, 2011). 

The ability to regulate, experience, and express emotions is the most 

important indicator of psychological health. Individuals who are aware 

of their feelings and open to confronting them experience all aspects 

of themselves as well as living with prosperity (Rogers, 1961). For this 

reason, it is an expected result that individuals who are depressed, anxious, 

or stressed would have low emotional adjustment and coping scores.

The multiple regression analysis model that was generated for the 

emotional style sub-dimension of coping showed significance with the 

independent variables of depression, stress and anxiety (F = 41.611; 
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p = .000). The variable of anxiety was determined to significantly 

contribute to the model; an increase in anxiety scores negatively 

affected the coping score. This was found to explain 13.6% of the 

model’s variance.

In the sub-dimension of suppression, the generated multiple regression 

analysis model revealed significance with the independent variables of 

depression, anxiety and stress (F = 3.650, p = .012). The variables of 

depression and anxiety were determined to significantly contribute to 

the model; an increase in the score for depression positively affected 

the suppression score, while an increase in the anxiety score had a 

negative effect on the suppression score. These together accounted for 

1.4% of the variance in the model. Consequently, there is an increase 

in suppression as depression increases.

The literature also supports the results of the research. Some emotional 

states may have adverse effects on the expression of emotions, while 

others may allow us to better express our experiences and emotions. 

For example, suppressing and/or attempting to hide emotions 

increases psychological stimulation (Gross & Levenson, 1997). People 

who suppress their feelings are also seen to be more impatient and 

aggressive, and are prone to sudden reactions. In contrast, suppressed 

feelings lead to an increase in negative feelings, anger and feelings 

of depression (Nolen-Hoeksema & Marrow, 1993). An increase in 

anxiety scores negatively affects the coping score. For individuals who 

experience anxiety to avoid entering into heavier depression, show 

attempts to deal with their emotions. 

Regarding the sub-dimension of tolerance, the multiple regression 

analysis model that was performed was observed to be significant with 

the independent variables of depression, anxiety and stress (F = 3.92; 

p = .012). The variables of depression and anxiety were determined to 

contribute significantly to the model; an increase in depression scores 

negatively affected the dimension of tolerance, while an increase in 

the anxiety score positively affected tolerance, and together accounted 
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for 1.4% of the model’s variance. Tolerance was affected negatively 

by an increase in the depression score and affected positively by an 

increase in the anxiety score.

From the class of focused-reactions strategies of emotional styles, the 

third type of strategy contains the dimension of tolerance. Acceptance, 

consolation and vulnerability include endurance, in response to a 

heightened emotional environment, as soon as this environment 

emerges. This type of emotion is expressed as tolerance (Hofmann 

& Kashdan, 2010). In the case of individuals with anxiety, tolerance 

can be described as the acceptance of one’s feelings to be rid of them, 

rather than an adjustment or management of feelings.

In the literature, psychopathology is associated with emotional styles 

that are extensively used by individuals in their lives (Davidson, 1998; 

Gray, 1987; Hamill, Scott, Dearing, & Pepper, 2008). In the research, 

the emotional styles used, particularly by individuals suffering 

from depression, have been demonstrated to hinder emotions and 

behavior; they cannot manage their emotions, they are unable to 

adjust, they cannot manage their behavior and their symptoms of 

depression increase (Hamill et al., 2008; Muris, Meesters, de Kanter, 

& Timmerman, 2005; Scott et al., 2008).

Emotional regulation comes into play with the feelings people are 

affected by, when they have these feelings, how they experience these 

feelings, and how they are expressed (Hoffmann & Kashdan, 2010). As 

in previous studies relating to emotion, how an individual manages their 

emotions is related to how individual differences and experiences are 

perceived. The absence of a negative relationship between neuroticism 

and coping is an inevitable result of the effect of emotional styles. From 

the five-factor personality traits, neuroticism and negative emotional 

tendencies, particularly anxiety, depression, and anger, can be described 

as experiences. The main features of neuroticism are anxiety, anger, 

hostility, depression, impulsiveness, and vulnerability (Chamorro-

Premuzic, 2008; McCrae & Costa, 1987). McCrea and John (1992) 



171

state that neuroticism is defined as the general tendency to experience 

the negative conditions of emotions, such as an individual’s fear, guilt, 

or sadness. Moreover, part of the dimension of neuroticism, individuals 

with high scores for anxiety, insecurity, and self-pity are emotional ones, 

and more prone to stress-related psychiatric disorders (Burger, 2006; 

Yazgan İnanç & Yerlikaya, 2008). In addition, Deniz and Sümer (2010) 

found in the results of their research that students with high levels of self-

understanding had significantly lower levels of depression, anxiety, and 

stress. Individuals with high scores in the dimension of neuroticism gave 

aggressive responses, they demonstrated inappropriate coping responses 

more often, such as for coping with events that haven’t happened yet. 

This is because they are more often concerned with destructive emotions. 

Their irrational beliefs such as appointing self-blame may be due to how 

these emotions are cognitively more in line with the negative emotions 

they experience (McCrae & Costa, 1987). In summary, if individuals 

prepare their responses prior to encountering situations that may occur, 

their emotions can be better regulated. Reactions that occur suddenly 

are often more damaging than the impetus (Gross & Levenson, 1997; 

Hofmann & Kashdan, 2010). This feature naturally varies according 

to the emotional experience and psychological characteristics of the 

individual (Gross & John, 2003; Hofmann & Kashdan, 2010).

Emotional styles are an expected result of the sub-dimension of 

extraversion having a positive relationship and effect with coping. 

Research has shown that according to introverts, extroverts have many 

more friends and spend more time on social media (Burger, 2006; 

Chamorro-Premuzic, 2008; McCrae & Costa, 1987; Yazgan İnanç & 

Yerlikaya, 2008). Therefore, individuals who share their feelings more 

often are expected to be outgoing and enter social environments more 

often, too. Thus, in accordance with the results, suppression scores 

increase as extraversion decreases.

From the emotional styles that we often use in our daily lives, “coping” 

and “managing” are useful for training ourselves on how to improve 

awareness around the ability to manage our feelings, and for positively 
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affecting psychological functioning. These styles can be used to 

assist with the emotions of youth. When considering the effects of 

certain emotional styles that depressed individuals commonly use, 

as well as their constantly suppressed, mismanaged, and frequently 

non-adjusted emotions, this information could have applications in 

counseling programs. When considering personality traits and their 

effect on individuals’ emotional styles, training programs on the 

topic of personal development in adolescents and children could be 

organized for parents.

Kaynakça/References

Akın, A. ve Çetin, B. (2007). Depresyon, Anksiyete ve Stres (DASÖ) Ölçeği geçerlilik 

ve güvenirlilik çalışması. Educational Science: Theory Practice, 7, 241–268.

Ataman, E. (2011). Stres veren yaşam olayları karşısında bilişsel duygu düzenleme 

stratejilerinin depresyon ve kaygı düzeyini belirlemedeki rolü (Yüksek lisans tezi, 

Hacettepe Üniversitesi, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ 

adresinden edinilmiştir.

Bacanlı, H., İlhan T. ve Aslan, S. (2009). Beş Faktör Kuramına Dayalı Bir Kişilik 

Ölçeğinin geliştirilmesi: Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi (SDKT). Türk Eğitim Bilimleri 

Dergisi, 7(2), 261–279.

Burger, J. M. (2006). Kişilik (çev. İ. D. Erguvan Sarıoğlu). İstanbul: Kaktüs Yayınları.

Ceylan, A., Özen, Ş., Palancı, Y., Saka, G., Aydın, Y. E., Kıvrak, Y. ve Tangolar, 

Ö. (2003). Lise son sınıf öğrencilerinde anksiyete-depresyon düzeyleri ve zararlı 

alışkanlıklar: Mardin çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 4, 144–150.

Chamorro-Premuzic, T. (2008). Personality and individual differences. Oxford, UK: 

Blackwell.

Davidson, R. J. (1998). Affective style and affective disorders: Perspectives from 

affective neuroscience. Cognition and Emotion, 12(3), 307–330.



173

Davidson, R. J. (2003). Darwin and the neural bases of emotion and affective style. 

Proceedings of the New York Academy of Sciences, 1000, 316–336.

Deniz, M. E. ve Sümer, A. S. (2010). Farklı öz-anlayış düzeylerine sahip üniversite 

öğrencileri üzerinde depresyon, anksiyete ve stresin değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 

35(158), 115–127.

Ekman, P. (2003). Emotions revealed. New York, NY: Times Books.

Gray, J. A. (1987). The physiology of fear and stress (2nd ed.). New York, NY: Oxford 

University Press.

Gross, J. J., & John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation 

processes: Implications for affect, relationships, and well-being. Journal of Personality 

and Social Psychology, 85, 348–362.

Gross, J. J., & Levenson, R. W. (1997). Hiding feelings: The acute effects of inhibiting 

negative and positive emotion. Journal of Abnormal Psychology, 106, 95–103.

Hamill, S. K., Scott, W. D., Dearing, E., & Pepper, C. M. (2009). Affective style and 

depressive symptoms in youth of a North American Plains tribe: The moderating roles 

of cultural identity, grade level, and behavioral inhibition. Personality and Individual 

Differences, 47, 110–115.

Hofmann, S. G., & Kashdan, T. B. (2010). The affective style questionnaire: 

Development and psychometric properties. Journal of Psychopathology and Behavioral 

Assessment, 32, 255–263.

Köknel, Ö. (1984). Kaygıdan mutluluğa kişilik. İstanbul: Altın Kitaplar.

Köse, H. (2009).Dağcılar ve Sedenterlerde öz bilinç ile depresyon, anksiyete ve stres 

ilişkisi (Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya). https://tez.yok.gov.tr/

UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.

Lazaruss, R. (1991). Emotion and adaptation. New York, NY: Oxford University Press.

Lovibond, P. F., & Lovibond, S. H. (1995a). The structure of negative emotional 

states: Comparison of the Depression Anxiety Stress Scale (DASS) with the Beck 

Depression and Anxiety Inventories. Behavior Research and Therapy, 33(3), 335–343. 



174

Lovibond, S. H., & Lovibond, P. F. (1995b). Manual for the Depression Anxiety Stress 

Scale. Sydney, Australia: The Psychological Foundation of Australia.

McCrae, R. R., & Costa, P. T. Jr. (1987). Validation of the five-factor model of 

personality across instruments and observers. Journal of Personality and Social 

Psychology, 52(1), 81–90.

McCrae, R. R., & John, O. P. (1992).An introduction to the five factor model and its 

applications. Journal of Personality, 60, 175–215.

Muris, P., Meesters, C., de Kanter, E., & Timmerman, P. E. (2005). Behavioral 

inhibition and behavioral activation system scales for children: Relationships with 

Eysenck’s personality traits and psychopathological symptoms. Personality and 

Individual Differences, 38, 831–841.

Nolen-Hoeksema, S., & Marrow, J. (1993). Effectsof rumination and distraction on 

naturally-occurring depressed mood.Cognition and Emotion, 7, 561–570.

Pehlivan, İ. (1995). Yönetimde stres kaynakları. Ankara: Personel Geliştirme Merkezi 

Yayınları.

Rogers, C. R. (1961). On becoming a person. Boston, MA: Hougton Mifflon Company.

Scott, W. D., Dearing, E., Reynolds, W. R., Lindsay, J. E., Baird, G. L., & Hamill, 

S. K. (2008). Cognitive self-regulation and depression: Examining academic self-

efficacy and goal characteristics in youth of a northern plains tribe. Journal of Research 

on Adolescence, 18(2), 379–394.

Şengül, A. (1999). Organizasyonel stresin yönetimi ve İzmir çevresinde orta kademeli 

yöneticiler üzerine bir araştırma (Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.

Thompson, R. A. (1994). Emotion regulation: A theme in search of definition. 

Monographs of the Society for Research in Child Development, 59, 25–52.

Thompson, R. A., & Calkins, S. D. (1996).The double-edged sword: Emotional 

regulation for children at risk. Development and Psychopathology, 8, 163–182.

Yazgan İnanç, B. ve Yerlikaya, E. E. (2008). Kişilik kuramları. Ankara: Pegem Akademi 

Yayıncılık.



 

ISSN: 2147-8473 © Yıl: 3 | Cilt: 3 | Sayı: 6 | 2015-2

ÖZ
Çalışmada sporun, modernlik kavramının Batı dışı toplumlara ihracındaki 

işlevi incelenmiştir. Bu alandaki en önemli iki örnek olarak Türk ve 

Japon toplumları değerlendirilmiştir. Amacımız; her iki toplumun 

özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaşadıkları dönüşümün 

sportif faaliyetler üzerindeki etkisi ve modern içerikli sportif faaliyetin 

bu toplumların modernleşmesindeki işlevini değerlendirmektir. Bu 

kapsamda söz konusu toplumların geleneksel dönem sportif pratikleri 

üzerinde gerçekleşen dönüşüm, literatür taramasına dayalı tarihsel ve 

sosyolojik bir bakış açısıyla ele alınmıştır.

ANAHTAR KELİMELER:

Japon modernleşmesi

* Yazarın doktora tezinden üretilmiştir.

** Dr., Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 

Veli Ozan Çakır
**

TÜRK VE JAPON TOPLUMLARININ 

MODERNLEŞME SÜREÇLERİNİN 

SPOR FAALİYETLERİ ÜZERİNDEN 

KARŞILAŞTIRILMASI*

Copyright © 2015 T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı

Gençlik Araştırmaları Dergisi

Başvuru

Kabul



176

Spor, günümüz toplumlarında olağanüstü merkezi bir konum edinmiş 

güçlü bir sosyal olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konuyla ilgili 

olarak sosyal, ekonomik veya politik alanlardan birçok örnek verile

bilir. Modern sporla erken tanışan Batılı ülkelerde lisanslı ve düzenli 

raber; FİFA Dünya Kupası, olimpiyatlar ve UEFA Şampiyonlar Ligi 

gibi popüler organizasyonlar, dünyanın her kıtasından milyarlarca iz

Görüldüğü üzere modern spor, hem toplumun tüm kesimlerinin ilgi

sine mazhar olma hem de ekonomik değer üreterek bağımsız ve güçlü 

bir sektör olma yolunda önemli gelişmeler yaşamıştır. Bu gelişmelerin 

insanlığın toplumsal tarihine kıyasla çok kısa bir süre içerisinde ya

şandığını da ayrıca belirtmek gerekir. Özellikle modern sporun 19. 

ya yayıldığını ve toplumun bütün sınıflarının sporla ilişki kurmasının 

bulundurduğumuzda, modern anlamda sporun çok hızlı bir gelişim 

süreci yaşadığını gözlemleyebiliriz.

İlerleyen bölümlerde daha detaylı bir şekilde değineceğimiz üzere, ge

leneksel sportif faaliyetlerin adeta bir kopuş yaşayarak modern spora 

dönüşümü, dönemin toplumsal egemenlik ve sınıf ilişkileri ile doğru

dan ilgilidir. Bu kapsamda yeni egemen sınıfın ve özellikle bu sınıfın 

min toplumsal kurumlarının inşasında başat rol oynadıklarını ifade 

etmek gerekir. Başta modern sporun anavatanı İngiltere olmak üze

re özellikle eğitim sisteminde yaşanan köklü değişiklikler, dönemin 

spor dallarının da oluşmaya başlamasını sağlamıştır. Bu süreci takiben, 

modern sporların ulusal liglerin kurulması gibi en ileri düzeyde ku

rumsallaşmayı yaşadıkları ABD toplumunda da gençlere yönelik ku
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görevler üstlenmişlerdir. Bir başka ifade ile yeni toplumsal düzenin 

inşasında modern spor; modern sporun kurumsallaşmasında ve kitle

selleşmesinde de gençlik önemli işlevler üstlenmişlerdir.

“Sporun modern dönüşümü” olarak adlandırmayı tercih ettiğim ve 19. 

yüzyılın başlarında yaşanan bu süreçle beraber geleneksel sportif pra

tiklerde tarihsel bir kırılma gerçekleşmiş ve modern topluma özgü bir 

fenomen olarak “modern spor” kavramı ortaya çıkmıştır. Modern spo

run ilk örgütlenme modelleri incelendiğinde, toplumsal yaşamın yeni 

egemen sınıfının izleri açıkça görülmektedir. Modern olimpiyatların 

Thomas Arnold, dönemin önemli okullarından rugby okulunun yöne

sıra birçok yeni spor dalının ortaya çıkmasında veya modernize olma

ticilik yaptığı okulun öğrencilerinin dönemin egemenlerinin çocukları 

olduğu göz önüne alındığında, bir anlamda gelecekteki toplumsal dü

zeninin inşasına ve mevcut egemenlik ilişkilerinin muhafazasına yöne

lik çalışmaların yürütüldüğü düşünülebilir. Özellikle rugby ve futbol 

gibi takım sporları ile alt ve üst sınıflar arasındaki hiyerarşik düzen ve 

egemen sınıfın temsilcisi öğrenciler ile işçi sınıfına dâhil edebileceği

miz öğretmenler arasındaki hassas denge sağlanmaya çalışılmıştır.

Japon Toplumunda Sportif Pratikler Bağlamında Modernleşme 

Süreçleri 

ardından özellikle deniz aşırı ticaretin, modern olimpiyat oyunlarının ve 

kitle iletişiminin de etkisiyle birçok Doğulu uygarlığa ihracı sağlanmış

tır. Bu merkezlerden en önemlileri, geçmiş dönemlerde güçlü bir sportif 

pratik geleneğine sahip olan Japon ve Osmanlı/Türkiye toplumlarıdır.

1  Genç Erkekler Hristiyan Cemiyeti
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Japon toplumunun modernleşme öncesi egemen sınıfı olan savaşçı 

jutsu terimi kendo, judo, kyudo ve sumo gibi fiziksel temrinleri içeren 

Japon toplumunun 19. yüzyılın ikinci yarısında başlayan modernleş

me sürecinde, özellikle Meiji dönemi politikalarının etkisiyle bujutsu 

kültürü de popülerliğini yitirmeye ve pratikte azalmaya başlamıştır 

samuray olarak 

şövalye sınıflarıyla benzer bir ko

numa sahip olan Japon savaşçı sınıfları da, sadece nostaljik bir değere 

ve saygıya tabi tutulmuştur. Özellikle savaşçı sınıfların yeni toplumsal 

düzen gereği hayatlarını idame ettirememeleri ve bu nedenle köylülerin 

tarımsal üretimini gasp etmek amacıyla yağmacı saldırılara başlamaları, 

bu türlü savaşçı sınıfları ve onların pratiklerini halkın gözünden dü

şürmüştür. Samuray kültürünün ve geleneksel bujutsu uygulamalarının 

toplum nezdinde itibar kaybettiği bu dönemde bujutsu pratikleri içerik 

ve anlam değiştirerek “budo” ismini almış ve geleneksel ahlaki eğitimde 

bir rehber vazifesi görmesi amacıyla savaşçı benzetmelerden bağım

kontrol kavramlarıyla açıklayabileceğimiz “do” kavramı ön plana çık

maya başlamıştır. Bu durum, Japon geleneksel sportif pratiklerindeki 

savaş içeriğinin azalmasına yönelik en belirgin işaretlerdendir.

Japon geleneksel spor branşlarından judo, modern dönemde geçirdiği 

dönüşümlerle modern sporlara uyum sağlamış ve günümüz modern 

tiklerinden birisi olan Sumo

ardından modern toplumun kurallarına uyum sağlamış ve birçok kural 

değişikliğiyle günümüze kadar varlığını sürdürmüştür.
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başlıca Japon şehirlerinde kentli sınıfların uğraşısı olmuş ve toplumda 

Sumoya benzer şekilde judo da modernleşen Japon toplumuyla bir

likte Batılı modern spor formuna bürünmüştür. Özellikle gozoku adı 

verilen politik güce sahip aileler ve jinushi adı verilen toprak sahiple

rinin güç kazandığı, sonrasında da iktidar mücadelelerinin ve iç çekiş

gibi judo da hem müdafaa hem de saldırı amaçlı olarak ülke genelinde 

İkebana, sado ve kabuki gibi birçok Japon yerel pratiğinin ortaya çıktı

Japonya sadece Hollanda ve Çin ile çok sınırlı bir ticaret yapmış, bu ne

sıra çiftçiler, zanaat ustaları ve tüccarlar da sosyal hayatta tanımlı yerle

yapının oturmasıyla savaşçı sınıflar haricindeki gruplar bujutsu ya da 

budo benzeri mücadele sanatlarını uygulama ihtiyaçları hissetmemişler, 

buna benzer şekilde savaşçı sınıfları oluşturan üyeler de sosyal statüle

rinin değişme riski olmadığı için bu gibi temrinleri ve talimleri eskiye 

Judo ve diğer bujutsu uygulamalarının eski dönemlere göre daha si

villeştiği bu dönemde, savaşçı sınıflar için bushido, diğer gruplar için 

de budo öğretisi gelişmiştir. Budo öğretisi, barışçı amaçlarla ve sadece 

eğitsel odaklı gelişmiş, daha ziyade felsefi bir öğretinin fiziksel pratiği 

sı artmış ve hem ABD hem de Hollanda haricindeki Avrupa ülkeleri 
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deniz seferi sonucunda Perry, Japon hükümetine yönelik askeri teh

ditlerde bulunmuş ve beraberindeki donanma gücünün yardımıyla 

sömürüye açık hâle getirmiştir. Bu sefer sonucunda ABD, İngiltere 

ve Fransa gibi deniz aşırı sömürgeci ülkelere rakip bir emperyal ve 

ler rejiminin yönetimi imparatora devretmesiyle, dönemin imparatoru 

Meiji tarafından uluslararası ilişkileri geliştirme ve Batı dünyası ile 

Japon ordusu, kılıçlı ve oklu samurayların yerine Batı formunda toplu 

ve tüfekli bir silahlı güce dönüştürülmüş ve Japon geleneksel savaş di

zorunlu askerlik hizmeti yasası çıkartılmış ve profesyonel ordu yerine 

tüm Japon erkeklerinin silah ve vuruşma eğitimi alacağı bir sisteme 

üretimde kullanıldığı fabrikalar kurulmuş ve modern üretim tarzına 

geçilmiştir. Dönemin politikaları, “zengin bir ülke, güçlü bir ülke” 

ulusal parlamentoyu kurmuştur. Bu dönemde çıkartılan yasalarla eski 

savaşçı sınıfların tüm imtiyazları ve statüleri iptal edilmiş, ayrıca kı

samurayların kendine özgü saç örme stilleri dahi yasaklanarak gele

neksel olan her şeye yönelik toplumda ikinci sınıf algısı yaratılmıştır.

Bujutsu kavramının yerine budo kavramının gelmesi, Japon sportif 

pratiklerinde yaşanan dönüşümü net bir şekilde göstermektedir. Sa

vaş melekeleri anlamına gelen “jutsu” takısının yerini hayat tarzı anla

mına gelen “do” takısı almış, böylece eskiden sadece imtiyazlı savaşçı 
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yeni formuna kavuşan başta judo olmak üzere tüm “do” sporları, bu 

formuyla Batı dünyası tarafından kabul görmüş ve uygulanmıştır. Mo

dernleşme sürecinde budo dallarında yenme ve yenilmenin olmadığı 

gösteri amaçlı müsabakalar organize edilmiş, her türlü rekabetçi içerik 

bağlamda budo dalları, bilinen anlamda rekabete dayalı sportif branş

lar olarak dönüşüm yaşamışlardır.

Osmanlı/Türkiye Toplumunda Sportif Pratikler Bağlamında  

Modernleşme Süreçleri 

Japon toplumuyla eş zamanlı olarak modern spora intibak eden bir 

diğer toplum da Osmanlı/Türkiye toplumu olmuştur. Batılı formuyla 

bir tarihi olan geleneksel sportif pratiklerini zamanla bir kenara bı

rakarak modern sporları icra etmeye başlamıştır. Osmanlı döneminde 

olarak anılır, dokuz alplik hünerine sahip olanlar ise “alp” unvanını ka

döneminde tamamen askerî hiyerarşiye dayalı ve savaş hazırlığı amaç

lı fiziksel temrinleri icra eden Türkiye toplumu, Osmanlı döneminde 
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tekke ve himaye sistemiyle savaşçılıktan soyutlanmış sportif pratiklerle 

dern spor kulüplerine benzer şekilde ilk olarak pehlivan tekkelerini ku

ran Osmanlı, bu tekkelerde yüzlerce pehlivanın bakımını ve idmanını 

Bunlarla beraber Mekke, Cidde, İskenderiye, Lazkiye, Şam, Maraş, 

Amasya, Tokat, Edirne, Ankara, Tire, Kütahya, Bergama, Manisa, Ak

himaye ettikleri pehlivanlar da bulunmaktadır. 

Tekke kurulamayacak kadar küçük olan köylerde en iyi pehlivanların ih

tiyaçlarının köy halkı tarafından karşılanmasını öngören Osmanlı kanun

ları, çok nüfuslu şehirlerde birden fazla kurulan tekkelerin de ihtiyaçlarını 

Başta güreş olmak üzere okçuluk ve binicilik gibi temrinlerde de ha

milik, imece ve vakfiye/tekke sistemiyle sporcu yetiştiren Osmanlı 

toplumu, özellikle Tanzimat dönemiyle Batılı spor formunun etkisi 

yerleşik spor kurumlarının uyarlanması yerine onları tamamen yok 

olan modern spordan önce Alman ve Fransızların paramiliter içerikli 

ile daha önceki yerel yönetim usullerini tam anlamıyla merkeziyetçi 

bir anlayışa terk etmiş ve böylece mahallî bir gelenek olan tekkeler ve 
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Bu anlayış neticesinde İmparatorluğun son dönemlerinde ve Cum

huriyetin ilk yıllarında yerel dayanaktan yoksun spor kulüpleri, federe 

birimlerden oluşmayan, federal bir yapıya sahip olmayan ulusal spor 

federasyonları kurulmuştur. Kurthan Fişek bu durumu; yönetim yapısı 

olarak pehlivansız tekkeler, sporcu malzemesi olarak da tekkesiz pehlivan-

lar oluşturan bir sonuç olarak 

tüm askerî mektep ve idadilere jimnastik dersleri konarak gerekli mal

yılına kadar bu uygulamalar halkla çok fazla buluşamamıştır. Yaklaşık 

başından itibaren yerini İngiliz modern sporuna bırakmaya başlamış

tır. Tanzimat döneminde birçok alanda olduğu gibi beden eğitimi ve 

spor alanında da Fransız modeli takip edilmiş, bu nedenle ilk olarak 

leri Curel ve Morioux gibi Fransız hocalarla başlamış, onların öğrencisi 

Bu kırk yıllık süreçte okullarda Fransız usulü beden eğitimi dersleri ve

rilirken, öğrencilerin birçoğunun bu askerî içerikli derslere karşılık okul 

dışındaki alanlarda İngiliz sporlarını icra ettikleri iddia edilmektedir 

yıllardan itibaren atletizm, yüzme, kürek, grekoromen güreş ve bisiklet 

özellikle futbolun devreye girmesiyle daha kitlesel bir ilgiye konu ol
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modern formda ilk spor kulübünün kurulmasına zemin hazırlamıştır 

Sadece İngilizlerle Rumların iştirak ettiği bu müsabakalar, futbolu ve 

lerin kulüp kurmalarına ve futbol oynamalarına önayak olmuştur. İlk 

sporu olarak kabul edilen güreşin örgütlenme yapısı çözülürken, onun 

yerine İngiliz futbolunun ülke genelinde örgütlenmesinin ve kulüpleş

mesinin önü açılmıştır.

şehirlerde açılan kulüplerle İstanbul Ligi, Cuma Ligi ve Pazar Ligi 

gibi organizasyonlar düzenlenmeye başlamış ve futbol düzenli bir şe

da modern sporlar öncelikle futbol aracılığıyla girmiş, daha sonra Os

manlı sporcularının modern olimpiyat oyunlarına katılmaya başlama

meden ülkenin dört bir yanında grekoromen güreş, yağlı ve karakucak 

güreşlerini geride bırakırken; Cumhuriyetin ilk yıllarıyla birlikte ragbi, 

Sonuç

tılı toplumlarda olduğu gibi toplumsal sınıflar arası bir egemenlik deği
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şiminin yatmadığı; buna karşılık toplumun siyasi, askerî, bilimsel, edebi 

ve teknokrat kesimlerinde yerleşmeye başlayan Batılılaşma hareketleri

nin etkili olduğu görülmektedir. Ayrıca Batılı toplumların bir anlamda 

“kültürel emperyalizm” olarak değerlendirilebilecek faaliyetlerinin de 

bu etkileşimde payı olduğu kanaatindeyim. Sonuç itibarı ile modern 

sporların İngiliz kolonilerine yayıldığı dönemde Türkiye ve Japonya gibi 

Batı dışı bağımsız ülkelere taşınıyor olması da bu konuda bizlere fikir 

vermektedir. Batı dışı toplumlarla, yani “öteki” ile ilişkisini uygarlaştır

ma üzerinden kuran Batılı toplumlar, modern sporları da uygarlığın bir 

temsilcisi ve aracı olarak görmüşlerdir. Özellikle Batı dünya egemenliği

nin ihdas edildiği ve bu egemenliğin Batı tarafından da farkına varıldığı 

19. yüzyıl başlarından itibaren, gerek kolonilerde gerekse bağımsız Batı 

dışı toplumlarda kültürel etkiler gözlenmektedir. Bu bağlamda Batılılaş

ma hareketini hem kendi toplumsal düzeni içerisindeki taraftarları hem 

de dış kaynaklı zorlamalar ile sürdüren Türkiye ve Japonya toplumların

da, diğer alanlarda olduğu gibi sportif pratiklerde de hızlı ve etkili bir 

munda etkin soyluların ve hanedanın Batı ile yakınlaşmalarına askerî 

sınıflar karşı çıkmışlar ancak sonuç değişmemiştir.

Bunun bir sonucu olarak da sportif faaliyetlerde, çalışmamızda da 

değindiğimiz üzere köklü dönüşümler yaşanmıştır. Bu dönüşümlerin 

temelinde genellikle öğrenim görmekte olan genç nüfus gelmektedir. 

Günümüzün aksine o dönemde sportif faaliyetlerin fiziksel açıdan güç

lü kimselerce icra ediliyor olması, hiç şüphesiz sporun dönüşümünde 

gençleri kilit bir noktaya taşımıştır. Benzer şekilde Japon toplumun

da da geleneksel dönemlerde gençlerin örnek aldığı ve saygı duyduğu 

samurayların yerine, modern dönem ikonlarının ve rol modellerinin 

öne sürülmesi ihtiyacı hâsıl olmuştur. Bu ihtiyacı karşılamak için de 

en etkin rolü budonun yeni ustaları üstlenmişlerdir. Batılı toplumlara 

bakıldığında da evreler ve unsurlar farklı değildir. Günümüzde birçok 
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Bu bağlamda Batılı/modern toplumların en belirgin özellikleri nasıl 

spor üzerinde kimlik bulmuşsa; Batılılaşma/modernleşme aşamasın

daki toplumların yaşadıkları dönüşümü inceleyebileceğimiz en verimli 

alanlardan birisi olarak spor karşımıza çıkmaktadır. Sporun bu konu

mu nedeniyle modernleşme başta olmak üzere birçok toplumsal ça

lışmada anahtar rol üstleneceğini ve bizlere verimli örnekler/bulgular 

sunacağını kabul etmemiz gerekir.
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population plays sports regularly, and the total overall budget for 

popular sports events such as the FIFA World Cup, the Olympics, 

directly related to social dominance and class relations of the period. 

The beginning of sports in this period primarily occurred in places that 

experienced radical changes in their education system, the foremost of 

institutionalization such as the establishment of national sports 

leagues in the American society, and they have played an important 

Since the early 19th century, modern sports have been emerging from 

traditional sports as a phenomenon peculiar to modern society. The 

ruling class of society. Baron Pierre de Coubertin, the founder of the 

the headmaster of Rugby School, an important English school at that 

branches or in their modernization, e.g., soccer.
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Modernization Processes in the Japanese Society in the Context of 

Sports Practices

bujutsu 

bujutsu

included physical exercises such as kendo, judo, kyudo, and sumo 

As the modernization of the Japanese society began in the second 

half of the 19th century, particularly due to the policies of the Meiji 

dynasty, bujutsu culture began to lose its popularity and declined in 

and respect. As samurai culture and the traditional implementation of 

bujutsu lost its social value, the practice of bujutsu

in content and meaning, taking on the name budo. In this form, it has 

of history, continuing to survive by changing several of its rules. Similar 

to sumo, judo, another traditional Japanese sport, has taken on the form 

sumo became an activity of the urban class in major Japanese cities 
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of bujutsu

during this period, and the farmers, master craftsmen, and traders had 

need to implement martial arts such as bujutsu; similarly, the members of 

than the practitioners of bujutsu

In this period, judo and other practices of bujutsu became more demilitarized 

than in the previous period; bushido

and the budo doctrine for the other groups. Budo

threats against the Japanese government marked a clear case of Western 
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rival of colonizing countries such as the United States, Britain, and 

Among the effects of the Industrial Revolution, factories introduced 

government sought to instill an aggressive economic policy through 

The arrival of the concept of budo to replace bujutsu 

do

jutsu

do sports such as 
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Modernization Processes in the Context of Sports Activities in the 

Ottoman/Turkish Society 

Another society that adapted to modern sports around the same time as 

Western forms of physical education and sports began to penetrate the 

In the time of Seljuk, similar to the seven skills of knights in feudal 

yiğit

alp

personal characteristics: boldness, strength, diligence, special battle 

other three related to physical activities: having good archery skills, 

the Seljuk period under the leadership of a military hierarchy for the 

activities isolated from battle conditioning through the dervish lodges 

Jeddah, Alexandria, Latakia, Damascus, Maras, Amasya, Tokat, Istanbul, 

Edirne, Ankara, Tire, Kütahya, Bergama, Manisa, Akhisar, Yenice, 
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the rich and famous participated in sponsoring them. To provide for the 

that occurring at schools in Europe. This modernization can also be seen 

The development of these exercises through a type of master–apprentice 

applied in Turkish schools, it is claimed that most students performed 

British sports outside school in contrast to the military lessons received 
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soccer organizations such as the Istanbul League, the Friday League 

played by clubs that formed in Istanbul and other cities. As in many 

Ottoman sportsmen participating in the modern Olympics. Before 

that are no longer popular in modern Turkey, such as rugby, hockey, 

Results

The basis for the spread of modern sports in Japan and Turkey seems to be 

did not arise from a change of rules governing the social classes as in the 

Western society. In addition, I believe that the sharing of Western social 

activities may be considered a kind of cultural imperialism in this instance, 

Western countries such as Turkey and Japan around the same time as they 
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to be a representation and instrument of civilization. In particular, cultural 

established their global hegemony. In this context, the fast and effective 

modernization and Westernization that Turkey and Japan experienced in 

contrast to Turkey, the military class in Japan had opposed rapprochement 

An initial acceptance of Westernization in the Turkish society evolved 

to the point of selecting and incorporating practices from various areas 

have occurred in sports activities, as described in this study. Usually, 

the educated youth are the leaders of this transformation. Unlike 

these days, the execution of sports activities by physically strong 

individuals undoubtedly brought youths to a key turning point in the 

transformation of sports. Similarly, in the Japanese society, the need 

for modern role models to replace the formerly respected samurai of 

traditional times has emerged as an example taken by the youth. The 

budo have assumed the status of role models in order 

to meet this need. There are no differences in the stages and elements 

the knights of the Middle Ages.

examine the transformation of societies through Westernization and 

in many social activities, particularly societal modernization, and that it 
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 Çalışmaların yöntembilim açısından yetkinlikleri kadar alana orijinal ve yeni katkı sunmaları 

da temel yayımlanma kriteridir.

 Yayımlanan  yazıların  sorumluluğu  yazarına  aittir.  Yayımlanan  yazılar,  düşünsel  planda  

 

 Gençlik Araştırmaları Dergisi ve yazar/ların ismi kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

 

Dergiye gönderilecek yazılar;

 

karakteri kullanılarak yazılmalıdır.

 Gönderilen tablo, şekil, resim, grafik ve benzerlerinin derginin sayfa boyutları dışına taşmaması 

tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlarda daha küçük punto ve tek aralık kullanılabilir.

 

 

gönderilmesi editoryal sürecin başlaması için yeterlidir.

 Çalışma gönderildikten sonra en geç bir hafta içinde alındığını teyit eden bir elektronik posta 

mesajı gönderilir.

Gönderilen çalışmaların aşağıda koyu yazılan bölümleri içermesi gerekmektedir;

 Türkçe Başlık Sayfası 

 Türkçe Öz 

 Anahtar Kelimeler 

 Ana Metin 

 Yöntem kısmında ise eğer yeni bir model kullanılmışsa model alt bölümü ile mutlaka örneklem/

çalışma grubu, veri toplama araçları ve işlem alt bölümleri bulunmalıdır. Derleme türü çalışmalar ise 

problemi ortaya koymalı, ilgili literatürü yetkin bir biçimde analiz etmeli, literatürdeki eksiklikler, 



boşluklar ve çelişkilerin üzerinde durmalı ve çözüm için atılması gereken adımlardan bahsetmelidir. 

Diğer çalışmalarda ise konunun türüne göre değişiklik yapılabilir, fakat bunun okuyucuyu sıkacak 

ya da metinden faydalanmasını güçleştirecek detayda alt bölümler seklinde olmamasına özen 

gösterilmelidir.

 Tablo, şekil, resim, grafik vb. metin içerisinde yer almalıdır.

 İngilizce Başlık Sayfası 

 Abstract 

 Key Words 

 İngilizce Ana Metin 

kaynakçada yer alan her bir referansı içermelidir. İngilizce ana metin çalışma yayıma kabul 

 Kaynakça 

tarafından yayınlanan Publication Manual of American Psychological Association adlı kitapta 

Yayım Süreci Üzerine Notlar

 Yazar ya da yazarların tamamının ıslak imzasını taşıyan aşağıdaki içeriğe sahip bir mektup 

yayımcıya posta ile gönderilmelidir: yazının tüm yazarlarca okunduğu, onaylandığı, başka 

bir dergiye gönderilmemiş olduğu, yazının hazırlanmasının her aşamasında bilimsel etik kodlara 

uyulduğu, yazı yayımlandığı takdirde tüm yayın haklarının yayıncıya devredildiği.

 Birden çok yazarlı makalelerde editoryal yazışmanın kiminle yapılacağı belirlenmeli ve açık bir 

şekilde belirtilmelidir.

 Yayımlanan yazıların içeriğinde ya da alıntılarında olabilecek çarpıtma, yanlış, telif hakkı ihlali, 

intihal vb. hususlardan yazar/yazarlar sorumludur.

 Yayımlanan yazıların içeriğinden yazarları sorumludur. İlgili çalışmada, eğer etik onay alınması 

gereken durumlar söz konusu ise yazarların etik kurullardan ve kurumlardan onay aldığı var 

sayılmaktadır.

 Hem metin içinde hem de kaynakçada TDK Yazım Kılavuzu Yazım Kılavuzu

ve gelenekler bağlamında ise Publication Manual of American Psychological Association 

esas alınır.
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