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ÖZ
Bu araĢtırmanın amacı, çeĢitli metinlerdeki değerleri tespit etmeyi amaçlayan lisansüstü
tezleri farklı açılardan ele alıp incelemektir. Tarama modelinde doküman incelemesi ile
gerçekleĢtirilen çalıĢmanın örneklemini 2009-2018 yılları arasında hazırlanan 160‟ı yüksek
lisans, 18‟i doktora tezi olmak üzere toplam 178 lisansüstü araĢtırma oluĢturmaktadır. Bu
araĢtırmalar, hazırlandıkları yıllara, öğrenim kademesine, üniversitelere, örneklem olarak
kullanılan materyallere, incelenen metinlerin edebî türlerine, araĢtırmalarda kullanılan değer
sınıflandırmalarına ve en çok tercih edilen yazar-eser dağılımlarına göre incelenmiĢtir.
AraĢtırmanın verileri içerik analizi ile çözümlenmiĢ, ulaĢılan kategoriler frekans ve yüzde
değerleri kullanılarak tablo ve grafikler aracılığıyla sunulmuĢtur. Elde edilen bulgulara göre
metin merkezli değerler eğitimi çalıĢmalarının en çok 2015, 2017 ve 2018 yıllarında
hazırlandığı, yüksek lisans seviyesindeki çalıĢmaların çoğunlukta olduğu, Atatürk
Üniversitesinin konuyla ilgili en fazla tezin hazırlandığı üniversite olduğu belirlenmiĢtir.
AraĢtırmalarda kullanılan materyallerde edebî eserler ile ders kitaplarının daha çok tercih
edildiği; bir yazarın birden fazla eseri üzerine yapılan araĢtırmalara ağırlık verildiği, hikâye ve
roman türündeki eserlerin daha çok incelendiği tespit edilmiĢtir. Safahat ve Dede Korkut
Hikâyeleri tezlerde en çok incelenen eserler olurken, Aytül Akal, Muzaffer Ġzgü, Yalvaç Ural ve
Yavuz Bahadıroğlu, eserlerindeki değerler üzerine en fazla araĢtırma yapılan isimler olarak öne
çıkmıĢlardır.
Anahtar Kelimeler: Değer, değerler eğitimi, metin, lisansüstü tezler.
“TEXT” CENTERED VALUES EDUCATION: SAMPLE OF GRADUATE THESES
ABSTRACT
This study aims to investigate 178 graduate theses, which were conducted to detect
values in various texts, from different perspectives. The sample of the study, which was carried
out with document analysis in survey model, consists of 178 graduate theses, being 160
master‟s and 18 doctoral theses between the years 2009-2018. These theses were examined
by the years they were prepared, education level, universities, materials used as samples,
literary genres of the texts examined, the value classifications used in the research and the
most preferred author-work distributions. The data of the research were analyzed by content
analysis and the categories were presented in tables and graphs by using frequency and
percentage values. According to the obtained findings, it was found that the text-based values
education studies were prepared mostly in 2015, 2017 and 2018, and majority of the studies is
in the master's degree program, Ataturk University is the institution where the highest number of
the theses were published on this topic. It was also found that the materials used in the
research mostly consist of literary works and textbooks; studies mostly dwell on multiple works
of a single author; story and novel genres were examined more than the other literary genre.
While Safahat and Dede Korkut Stories were the most studied works in the theses while Aytül



Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, okemiksiz@bartin.edu.tr, Orcıd ID: 0000-0001-8628-6203
Makalenin Dergiye UlaĢma Tarihi:16.03.2019 Yayın Kabul Tarihi: 28.04.2019

Dr. Öğr. Üye. Ömer KEMĠKSĠZ

Akal, Muzaffer Ġzgü, Yalvaç Ural and Yavuz Bahadıroğlu stand forefront as the most researched
figures regarding the values in their works.
Keywords: Value, values education, text, graduate theses.

GĠRĠġ
Toplum içinde yaĢamak, belli birtakım kurallara uyulmasını gerektirir. Bu kurallara
uymak, kiĢinin kendi iç dünyasında ve diğer insanlarla olan iliĢkilerinde mutlu ve
huzurlu olmasını sağladığı gibi toplumsal düzenin tesis edilmesine de katkı sunar.
Genelde yazılı kuralların toplumsal disiplini sağladığı gibi bir algı olsa da yazılı olmayan
normların da bu konudaki etkisi inkâr edilemez. Bu normlardan biri olan değerler,
öncelikle insanı insani vasıflarla donatan, onun millî, manevi, evrensel, sosyal, ahlaki
vb. birçok açıdan geliĢimine/iç huzuru yakalamasına yardım/tesir eden ögelerden biri
olarak son derece önemlidir.
Bireyin ve toplumun yaĢam kalitesini ve motivasyonunu arttırırken aynı zamanda
bireyin ve toplumun mutluluğunu temel alan kurallar sistematiği (Aktepe, 2014) Ģeklinde
kabul edilen ve insan davranıĢlarını açıklamada büyük öneme sahip olduğu için (Yel ve
Aladağ, 2015) felsefe, psikoloji, sosyoloji baĢta olmak üzere matematik, iktisat, dini
bilimler ve tarih gibi birçok bilim alanında kullanılan (Ulusoy, 2007) “değer” kavramıyla
ilgili farklı tanımlar yapılmaktadır. Güngör (1998) tarafından bir Ģeyin arzu edilebilir
veya edilemez olduğu hakkındaki inanç Ģeklinde ifade edilen değer, Erdem‟e (2003)
göre belirli bir durumun bir diğerine tercih edilmesi eğilimi olarak belirtilir. Ulusoy ve
Dilmaç (2016) tarafından, bir Ģeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir Ģeyin
değdiği karĢılık, kıymet, yüksek ve yararlı nitelik olarak tanımlanan değer, Hökelekli‟ye
(2010) göre davranıĢlarımıza yol gösteren, rehberlik eden inançlar ve kurallar; eylem
ve davranıĢlarımızın yerindeliğini, etkililiğini, güzelliğini, ahlakiliğini belirlemeye hizmet
eden ilke ve standartlardır.
Değerlerin, tanım olarak üzerinde uzlaĢılması zor olsa da birey ve toplum
üzerindeki etkisi bakımından belli özellikleri taĢıdıkları söylenebilir. Toplumun
mevcudiyeti, beraberliği, iĢleyiĢi ve devamlılığı için, toplumun neredeyse tamamı
tarafından doğruluğu onaylanmıĢ kural ve kaideler olarak kabul edilen değerler (Ulusoy
ve Arslan, 2016), kiĢilerin bireysel olarak olay ve durumlara yönelik yaklaĢımlarında,
kiĢiler arası iliĢkileri düzenleyip karar verme, seçme, değerlendirme süreçlerinde ölçüt
oluĢturmaları yönüyle bireylerin hayatında düzenleyici ve yönlendirici iĢlevlere sahip
güçlü bir olgudur (Demir-Atalay ve Fırat-Durdukoca, 2018). Bireyin ve toplumun
yozlaĢmasına mâni olan, bireye ve topluma yol gösteren unsurlar olarak karĢımıza
çıkan değerler sayesinde birey ve toplum iyiyi, kötüyü, doğruyu, yanlıĢı, güzeli, çirkini
ayırt edebilmekte ve yekvücut olarak hareket ederek birlik ve beraberlik bağını
kuvvetlendirmektedir (Kanak, Önder ve SubaĢı, 2018). Bu bağlamda değerler sosyal
yaĢamı düzenler, bireyler arası bağlılığı artırır (Sağlam, 2017). Yazıcı‟ya (2014) göre
de toplumsal dayanıĢmayı sağlamaları, değerlerin en önemli fonksiyonları arasındadır.
Sosyal yaĢamda bu denli güçlü bir etkisi olan değerlerin, kimler tarafından, ne zaman,
ne Ģekilde aktarılacağı da son derece önemli bir husustur.
Ġnsanların hoĢgörülü bir ortamda, huzur ve güven içinde yaĢamlarını devam
ettirmesi adına önceki nesillerin kabul gördüğü davranıĢları sonraki nesillere aktarmak,
baĢta aile fertleri olmak üzere eğitim kurumları ve sosyal hayatta bulunan herkesin
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görevidir (Tuğluk ve Ciğa, 2018). Saygı, hoĢgörü, doğruluk, cömertlik, adalet, nezaket,
sorumluluk gibi zamana, mekâna ve toplumdan topluma değiĢmeyen değerlerin yeni
nesillere benimsetilmesi de bu kiĢiler/kurumlar vasıtasıyla olur (Demir, 2016). Ġyi ve
erdemli insan olmak, sağlam karaktere sahip olmak, her ailenin, okulun ve toplumun
gençlerinde bulunmasını istediği en önemli olumlu kiĢilik özelliğidir (Karatay, DestebaĢı
ve DemirbaĢ, 2015). Ancak bu kiĢi ve kurumlar çocuk ve gençlerden bunları beklerken
bu süreçte kendi üzerlerine düĢen vazifeleri en iyi Ģekilde yerine getirmekle mükellef
olduklarını unutmamalıdırlar.
Bireylerin doğuĢtan üyesi oldukları en küçük grup kabul edilen aile, eğitim
bakımından da en önemli kurumların baĢında gelmektedir. Çünkü çocuğun hayatındaki
birçok davranıĢın, iyi veya kötü hareketlerin kökü ailede kazanılır (Ulusoy ve Dilmaç,
2016). Bu sebeple çocuklara iyi bir gelecek hazırlamanın yolu onların olumlu
davranıĢlarının pekiĢtirilerek sağlıklı bir kiĢilik ve karaktere sahip olmalarının
sağlanmasıdır (Aktepe, 2016). Zira erken yaĢlarda aile tarafından çocuğa kazandırılan
değerlerin etkileri toplumsal yaĢamda çocuğa kılavuzluk yaparak genellikle yaĢamın
sonuna kadar belirgin bir biçimde devam eder (Yazar, 2016). Köylü‟ye (2016) göre
ailede değerler eğitiminin baĢarıya ulaĢabilmesi için mutlu ve huzurlu bir ortam
oluĢturulması, çocuğun geliĢim özelliklerine dikkat edilmesi, dengeli bir disiplin
uygulanması, aile bireylerinin birlikte hareket etmeleri ve çocuğa iyi örnek olunması,
çocuğun değerler hakkında bilgilendirilmesi gibi noktalara dikkat edilmesi gerekir.
Çocuğun çeĢitli değerleri edinmesinde aileden sonra toplumun etkisi baĢlar. Birey
toplum içinde yaĢarken gelenek, görenek, örf, âdet ve töre ile ilgili değerleri, bilgileri ve
tutumları öğrenmeye baĢlar (Ulusoy ve Dilmaç, 2016). Bundan dolayı değerlerin
öğretilmesi ve içselleĢtirilmesi konusunda toplumun her kesimine önemli görevler
düĢmektedir (Cice ve Özgan, 2017).
Çocukların sosyal ve duygusal geliĢimlerinde en önemli ortamlardan biri de
okuldur (Pahl ve Barrett, 2007). Sadece akademik eğitim veren ve bu yönde baĢarıyı
hedefleyen kurumlar olmaktan çıkıp evrensel ve insani değerleri öğreterek öğrencilerin
bu değerleri kazanmaları ve davranıĢa dönüĢtürmeleri için çok önemli yere ve öneme
sahip olan (Turan ve Arslan, 2016) okullarda gün içinde uzun bir süre arkadaĢlarıyla ve
öğretmenleriyle etkileĢim/iletiĢim içerisinde olan öğrenci, bu süre zarfında hem
onlardan etkilenir hem de onları etkiler. Bu etkileĢim de çocuğun duygu ve değer
dünyasına katkı sağlar. Demir‟e (2016) göre bireyin karakterinin büyük oranda
Ģekillendiği eğitim kurumlarında geçirdiği süre içerisinde, akademik geliĢiminin yanı sıra
değerler eğitimine de yer verilmesi gerekir. Aksi takdirde bu husus göz ardı edildiğinde
bilgi donanımı yüksek ancak duygusal zekâsı geliĢmemiĢ, dolayısıyla kiĢiliğinin bir
yönü aksayan bir nesille karĢı karĢıya kalınır. Karatay, DestebaĢı ve DemirbaĢ (2015)
da okullarda yapılan öğrenme-öğretme etkinliklerinin öğrencilerin daha çok biliĢsel
becerilerini geliĢtirmeye yönelik olduğunu, onların duyuĢsal açıdan ahlaki değer
yargılarının geliĢtirilmesinin ihmal edildiğini vurgulamakta, bu durumun bilgi ve
becerilerle donatılmıĢ ancak insani temel ve evrensel değerlerden yoksun bireylerin
yetiĢmesine neden olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle okullarımızda değerler eğitimi
çalıĢmalarının iĢleyiĢi, uygulamaların yeterlilik durumu, değerler eğitimi çalıĢmalarını
olumlu ve olumsuz etkileyen etmenler ile değerlerin içselleĢtirilmesi konusunda
kullanılabilecek yöntem ve tekniklerin bilimsel çalıĢmalara dayanarak hazırlanması
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önem arz etmektedir (Cice ve Özgan, 2017). Bu noktada en önemli görev hiç kuĢku
yok ki öğrenciler için rol model konumundaki öğretmenlere düĢmektedir. Aktepe ve
Tahiroğlu‟nun (2016) belirttiği gibi etkili bir değerler eğitiminde öncelikle uygun olan
yaklaĢım, strateji, yöntem ve teknikler ortaya konulmalı, daha sonra uygulamada
çocuğun gerçek yaĢamıyla iliĢkili etkinliklere yer verilmeli, bunlar zengin bir öğrenmeöğretme süreci ile desteklenmeli ve uygun bir ölçme ve değerlendirme yöntemiyle
sonuçlandırılmalıdır. Öğretmenlerin değer eğitimi yaklaĢımlarını tanıması ve bilmesi,
etkinlikleri gerçek yaĢamla iliĢkilendirerek hazırlaması ve sınıf içinde veya dıĢında
uygulaması değerlerin öğretimini etkili kılacağından oldukça önemlidir.
Çocuğun gerek okul gerekse okul dıĢı hayatında sıklıkla karĢılaĢacağı ve
içeriğiyle, verdiği mesajlarla, sunduğu karakterlerle onun değer anlayıĢına etki edecek
materyallerden biri de edebî metinlerdir. Bu metinler çeĢitli türlerde yazılmıĢ kitaplarda
öğrencilerin karĢısına çıkabileceği gibi ders kitaplarında da sıklıkla kullanılmaktadır.
Edebî metinler, iyi yazılmıĢ olmaları, bir ülkenin kültürünü yansıtmaları, dil ve kültür
öğretiminde özel bir role sahip olmaları gibi nedenlerle (GüneĢ, 2014) bireyin hayatında
küçüklükten itibaren önemli bir yer tutmakta ve karakter geliĢimlerinde oldukça etkili
olmaktadır (Özdemir ve Ġdi-Tulumcu, 2017).
Değer iletimi yapılırken birer araç olarak kullanılan bu metinlerde öğrencilere vatandaĢ
olarak nasıl olunması yani birtakım ulusal ve evrensel değerlere sahip olunması
gerektiği konusunda ipuçları verilir. Böylece öğrenciler metinlerde kullanılan dil
aracılığıyla planlı ve düzenli bir ortamda toplumun benimsediği ortak değerlerle
bütünleĢmiĢ birer kiĢilik kazanırlar (Ekinci-Çelikpazu ve AktaĢ, 2011).
Karatay‟a (2011) göre okuma alıĢkanlığı edinmenin yanında ortak bir duygu,
düĢünüĢ ve değer anlayıĢı geliĢtirmek ancak bu değerleri içeren edebî eserleri
çocuklara sunmakla mümkündür. Bu tür niteliklere sahip eserler, çocukların
sosyalleĢme sürecinde edinmeleri gereken değerlerle onları karĢılaĢtırabilir, onların
karakter eğitimi ile ilgili toplumun beklentilerini karĢılayabilir. Kurudayıoğlu ve Çakıcı‟ya
(2013) göre ise edebî metinler, sanat zevki ve anlayıĢıyla kültür değerlerini hayatın
gerçekliğinden hareketle somutlaĢtırır. Böylece bu eserler, insanın hem estetik zevkinin
geliĢmesine ve hem de mensubu bulunduğu toplumun değerlerini benimsemesine
hizmet eder. Bundan dolayı estetik zevkin geliĢmesi, kültürel değerlerin somut olarak
ifade edilmesi ve yorumlanması, sürdürülen hayatın farklı bir dikkat ve duyarlılıkla dile
getirilmesi bakımından edebiyat eserleri son derece önemlidir.
Ġyiyi, güzeli, doğruyu ve toplumu ayakta tutan değerleri doğrudan değil de
sezdirerek ve estetik bir kaygı ile okuyucuya sunan (Özdemir ve Ġdi-Tulumcu, 2017)
edebî eserlere dayalı karakter eğitimi, eserlerde geçen çeliĢkili/ikilemli durumlardan
ahlaki muhakeme yaparak bir yargı veya yargılar çıkarmaya dayanır (Karaca, 2015).
Birey, bu metinler aracılığıyla birtakım değerlerle tanıĢır, süreçte tanıĢtığı değerleri
keĢfeder, kahramanlar veya olaylar arasında değerleri görerek somutlaĢtırır, içselleĢtirir
ve kendi zihinsel süzgecinden geçirerek benimseyebileceği değerlere karar verir. Bu
kapsamda bireylerin sözü edilen yararları kazanması için eğitim sürecinde onların yaĢ
düzeyine uygun edebî ürünlere mutlaka yer verilmelidir (Eryılmaz ve Çengelci-Köse,
2018).
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Genel amaçlarından biri toplumdaki bütün fertleri “beden, zihin, ahlak, ruh ve
duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı Ģekilde geliĢmiĢ bir kiĢiliğe ve karaktere, hür ve
bilimsel düĢünme gücüne, geniĢ bir dünya görüĢüne sahip, insan haklarına saygılı,
kiĢilik ve teĢebbüse değer veren, topluma karĢı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve
verimli kiĢiler olarak yetiĢtirmek” (MEB, 1973) olan eğitim sistemimizin temel amacı da
“değerlerimiz ve yetkinliklerle bütünleĢmiĢ bilgi, beceri ve davranıĢlara sahip bireyler
yetiĢtirmektir” (MEB, 2018: 4). Bu amacı gerçekleĢtirmek için öğretim programlarında,
ders kitaplarında, okul içi etkinliklerde değerler eğitimi vurgusu son yıllarda giderek
artmıĢ; çeĢitli sempozyum, kongre, konferans gibi bilimsel platformlarda da konunun
çeĢitli yönlerden tartıĢılması, var olan durumun ortaya konulması ve sorunlar üzerine
çözümler üretilmesi noktasında yapılan çalıĢmalar hız kazanmıĢtır. Bu süreçte değerler
üzerine gerek kuramsal gerekse uygulamalı yapılan bilimsel araĢtırmaların sayısında
da belirgin bir artıĢın olduğu söylenebilir.
Alanyazın incelendiğinde değerler eğitimi konusunda yapılmıĢ çeĢitli çalıĢmaları
farklı açılardan ele alan araĢtırmalarla karĢılaĢmak mümkündür. Adıgüzel ve Ergünay
(2012) tarafından yapılan çalıĢmada 2000-2011 yılları arasında değerler üzerine
gerçekleĢtirilen toplamda 118 yüksek lisans ve 39 doktora tezi hazırlandıkları yıl ve
türlerine, temel alanlarına ve konu baĢlıklarına, hedef kitlelerine, araĢtırma modelleri ve
veri toplama yöntemlerine göre incelenmiĢtir. BaĢ ve Beyhan (2012), 2005-2010 yılları
arasında değerler eğitimi konusunda yapılmıĢ 22 tezin hazırlandıkları yıllara, eğitim
kademesine, ana bilim dallarına, ölçme değerlendirme metodolojisine, ölçme araçlarına
ve istatistikî tekniklere göre incelenmesini amaçlamıĢlardır. Elbir ve Bağcı‟nın (2013)
araĢtırmasında 1999-2011 yılları arasında hazırlanan toplam 21 lisansüstü tez, metaanaliz yöntemiyle iç ve dıĢ unsurlar açısından ele alınmıĢtır. Kapkın, ÇalıĢkan ve
Sağlam‟ın (2018) çalıĢması 1999-2017 yılları arasında değerler eğitimi alanında
yapılmıĢ toplam 113 yüksek lisans ve doktora tezinin incelenmesine dayalıdır.
Gündüz, BaĢpınar ve Büyükkarcı (2017), değerler eğitimiyle ilgili olarak 2000-2015
yılları arasında hazırlanan 54 doktora tezini yıl, üniversite, örneklem ve yöntem türü,
kullanılan veri teknikleri gibi çeĢitli değiĢkenleri ölçüt alarak incelemiĢlerdir. Benzer
değiĢkenleri inceleyen baĢka bir araĢtırmada Kurtdede-Fidan ve Öner (2018), 20112016 yılları arasında hazırlanan 98 adet lisansüstü tezini örneklem olarak almıĢlardır.
Dündar ve Hareket‟in (2016) araĢtırmasında Değerler Eğitimi Dergisi‟nde 2003-2014
yılları arasında yayımlanmıĢ 202 makaleden hareketle bu alandaki eğilimlerin ortaya
çıkarılması hedeflenmiĢtir. KardaĢ ve Cemal (2017) tarafından gerçekleĢtirilen
araĢtırma, Türkçe öğretimi alanında yapılan 73 bilimsel faaliyetin (tez, makale, bildiri)
künyesinin verildiği kaynakça denemesi Ģeklindedir. Güçlü‟nün (2013) araĢtırması da
değerler eğitimi çalıĢmalarını farklı açılardan ele alan makale veya lisansüstü tezlerin
içerikleri hakkında kısa bilgiler veren bir araĢtırmadır. Akçay ve Tunagür (2017a), 20052016 yılları arasında hazırlanan 116 yüksek lisans tezinde çeĢitli alanlara göre hangi
eserlerin örnekleme alındığını tespit etmiĢlerdir. Akçay ve Tunagör‟ün (2017b) benzer
bir çalıĢmasında çeĢitli eserlerdeki değerleri tespit etmek amacıyla hazırlanmıĢ 118
yüksek lisans tezindeki değerler, alanlara göre bir tasnife tabi tutulmuĢtur.
Bu araĢtırmada değerler eğitimi konusunda son 10 yılda yapılan ve metinleri
merkeze alan yüksek lisans ve doktora tezlerini, incelenen materyaller ve değer
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tercihleri bakımından geniĢ bir bakıĢ açısıyla değerlendirmek amaçlanmıĢtır. Bu amacı
gerçekleĢtirmek için aĢağıda yer verilen araĢtırma sorularına cevap aranmıĢtır:
1. Değerler eğitimine yönelik “metin” merkezli lisansüstü tezlerin yıllara göre dağılımı
nasıldır?
2. Değerler eğitimine yönelik “metin” merkezli lisansüstü tezlerin öğrenim kademesine
(yüksek lisans, doktora) göre dağılımı nasıldır?
3. Değerler eğitimine yönelik “metin” merkezli lisansüstü tezlerin hazırlandıkları
üniversitelere göre dağılımı nasıldır?
4. Değerler eğitimine yönelik “metin” merkezli lisansüstü tezlerin incelenen materyallere
göre dağılımı nasıldır?
5. Değerler eğitimine yönelik “metin” merkezli lisansüstü tezlerde edebî türlerin dağılımı
nasıldır?
6. Değerler eğitimine yönelik “metin”
sınıflandırmaları ne Ģekilde yapılmıĢtır?

merkezli

lisansüstü

tezlerde

değer

7. Değerler eğitimine yönelik “metin” merkezli lisansüstü tezlerde en çok tercih edilen
yazar ve eserler hangileridir?
YÖNTEM
Bu bölümde araĢtırmanın modeli, örneklemi, veri toplama ve verilerin analiz
süreci hakkında bilgiler verilecektir.
Model
Metinlerdeki değerleri belirlemeye yönelik hazırlanan lisansüstü tezleri incelemeyi
amaçlayan bu araĢtırma tarama modelinde gerçekleĢtirilmiĢtir. GeçmiĢte ya da hâlen
var olan bir durumu var olduğu Ģekliyle betimlemeyi amaçlayan bu modelde,
araĢtırmaya konu olan olay, birey ya da nesne kendi koĢullarında ve olduğu gibi
tanımlanmaya çalıĢılır (Karasar, 2005). Bu tür araĢtırmalarda önemli olan geçmiĢ
olaylara iliĢkin olgu bulma, iliĢki kurma ve yargılarda bulunabilme amacı ile kanıtların
toplanması ve değerlendirilmesidir (Köse, 2010).
Evren ve Örneklem
Bu araĢtırmanın evreni, değerler eğitimi konusunda yüksek lisans ve doktora
düzeyinde hazırlanmıĢ lisansüstü tezlerden oluĢmaktadır. Örneklem ise doküman
analizi yöntemiyle çeĢitli metinlerdeki değerleri belirlemek amacıyla hazırlanmıĢ
lisansüstü tezlerdir. ÇalıĢmanın sınırlılığı bu Ģekilde belirlendiğinden araĢtırma, amaçlı
örnekleme çeĢitlerinden ölçüt örnekleme ile yürütülmüĢtür. Bu örnekleme çeĢidinin
tercih edildiği bir araĢtırmada gözlem birimlerini belli niteliklere sahip kiĢiler, olaylar,
nesneler veya durumlar oluĢturur ve belirlenen ölçütü karĢılayan birimler örnekleme
alınırlar (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2015).
AraĢtırmanın örneklemini çeĢitli metinlerdeki değerleri tespit etmek amacıyla son
10 yılda (2009-2018) hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı (YÖK) Ulusal Tez
Merkezi‟nde kayıtlı toplam 178 adet lisansüstü tez oluĢturmaktadır.
Verilerin Toplanması
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AraĢtırmanın veri kaynağı olacak lisansüstü tezlere ulaĢım 1 Kasım-31 Aralık
2018 tarihleri arasında sağlanmıĢtır. Tezler, YÖK Ulusal Tez Merkezi‟nin tarama
bölümüne “değer/ler, değer/ler eğitimi, ileti/ler, eğitsel değerler/iletiler” anahtar
kelimeleri yazılarak taranmıĢtır. Örneklemdeki tezlerin konu alanı olarak “eğitim ve
öğretim” ile “Türk dili ve edebiyatı” alanlarından herhangi birini içermesi sınırlılık olarak
belirlenmiĢ, birden fazla konu alanı belirtilen tezler için yine bu iki baĢlıktan birini
içeriyor olması ölçüt olarak alınmıĢtır. Tezlerin belirlenmesinde yazarları tarafından
eriĢimine izin verilmiĢ olma Ģartı aranmıĢ, yalnızca özetine ulaĢılabilen çalıĢmaların,
araĢtırmaya yeterli katkıyı sunamayacağı düĢünüldüğünden değerlendirme dıĢı
bırakılmasına karar verilmiĢtir. Bu kriterleri sağladığı düĢünülen tezler, veri analizi için
bilgisayar ortamında oluĢturulan tez dosyasına “yayım yılı-yazar soyadı” Ģeklinde
kaydedilmiĢtir.
Verilerin Analizi
Verilerin analizinde, araĢtırma sorularına cevap bulabilmek için araĢtırmacı
tarafından oluĢturulan ve bir alan uzmanının görüĢleri doğrultusunda son Ģekli verilen
“Metin Merkezli Değerler Eğitimine Yönelik Tezleri Sınıflandırma Formu” kullanılmıĢtır.
Dijital ortamda oluĢturulan bu formda “tez adı, yıl, öğrenim kademesi, üniversite,
kullanılan materyal, edebî tür, değer sınıflandırması” baĢlıklarına yer verilmiĢtir.
Formun hazırlanmasının ardından, daha önce oluĢturulmuĢ olan ve çalıĢmada
kullanılacak lisansüstü araĢtırmaları içeren dosyada yer alan tezler sırasıyla formdaki
her bir baĢlığa cevap verecek Ģekilde ayrıntılı olarak incelenmiĢtir. Bu iĢlemin ardından
verilerin analizi basamağına geçilmiĢ ve bu aĢamada içerik analizinden yararlanılmıĢtır.
Temel amacı toplanan verileri açıklayabilecek kavram ve iliĢkilere ulaĢmak olan bu
analiz türünde öncelikle verilerin kavramsallaĢtırılması, ardından ortaya çıkan
kavramlara göre de mantıklı Ģekilde düzenlenmesi ve temaların saptanması gerekir
(Yıldırım ve ġimĢek, 2011). Ġçerik analiziyle kategorilere ayrılan verilerin frekans ve
yüzde değerleri, tablo ve grafikler yardımıyla sunulmuĢtur.
BULGULAR
Bu bölümde, çalıĢmada ulaĢılan bulgular araĢtırma soruları doğrultusunda ele
alınacaktır.
“Metin” Merkezli Lisansüstü Tezlerin Yıllara Göre Dağılımına Yönelik Bulgular
AraĢtırmanın “Değerler eğitimine yönelik „metin‟ merkezli lisansüstü tezlerin
yıllara göre dağılımı nasıldır?” Ģeklindeki birinci sorusuna yönelik bulgulara Grafik 1‟de
yer verilmiĢtir:
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Grafik 1. Değerler Eğitimine Yönelik “Metin” Merkezli Lisansüstü Tezlerin Yıllara Göre
Dağılımı
Grafik 1‟de görüldüğü üzere çeĢitli metinlerdeki değerleri incelemek amacıyla
hazırlanan lisansüstü tezler en çok 2015 (f=32) senesinde yayımlanmıĢtır. Bunu 27
çalıĢmanın hazırlandığı 2017 ve 22 çalıĢmanın hazırlandığı 2018 yılları takip etmiĢtir.
2012 (f=21) ve 2013 (f=20) yılları da konuyla ilgili tez sayısında artıĢın olduğu yıllar
olarak dikkat çekmektedir. 2009 (f=5) ile 2010 (f=7) seneleri tez sayısının en az olduğu
yıllarken son yıllardaki artıĢın aksine 2016 senesi de değerler eğitimine yönelik metin
merkezli tez çalıĢmalarının en az olduğu yıllardan biri (f=11) olarak tespit edilmiĢtir.
Bununla birlikte son 10 yıldaki metin merkezli 178 lisansüstü araĢtırmanın 69‟u (%39)
ilk beĢ yıl, 109‟u (%61) ise son beĢ yıl içerisinde hazırlanmıĢtır.
“Metin” Merkezli Lisansüstü Tezlerin Öğrenim Kademesine Göre Dağılımına
Yönelik Bulgular
“Değerler eğitimine yönelik „metin‟ merkezli lisansüstü tezlerin öğrenim
kademesine (yüksek lisans, doktora) göre dağılımı nasıldır?” Ģeklindeki ikinci araĢtırma
sorusuna yönelik bulgular Grafik 2‟de yer almaktadır.
Doktora; 18;
10%

Yüksek Lisans
Doktora

Yüksek
Lisans; 160;
90%

Grafik 2. Değerler Eğitimine Yönelik “Metin” Merkezli Lisansüstü Tezlerin Öğrenim
Kademesine Göre Dağılımı
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Grafik 2‟ye göre değerler eğitimine yönelik hazırlanan metin merkezli lisansüstü
tezlerin 160 tanesi (%90) yüksek lisans, 18 tanesi de (%10) doktora düzeyindeki
araĢtırmalardan oluĢmaktadır.
“Metin” Merkezli Lisansüstü
Dağılımına Yönelik Bulgular

Tezlerin

Hazırlandıkları

Üniversitelere

Göre

AraĢtırmanın üçüncü sorusu olan “Değerler eğitimine yönelik „metin‟ merkezli
lisansüstü tezlerin hazırlandıkları üniversitelere göre dağılımı nasıldır?” sorusuna
yönelik bulgulara Tablo 1‟de yer verilmiĢtir.
Tablo 1: Değerler Eğitimine Yönelik “Metin”
Hazırlandıkları Üniversitelere Göre Dağılımı
Kurum Adı

Merkezli

Yüksek
Lisans (f)

Lisansüstü

Tezlerin

Doktora

Toplam

(f)

(f)

Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi

5

5

Afyon Kocatepe Üniversitesi

5

5

Akdeniz Üniversitesi

6

6

Ankara Üniversitesi

2

2

Atatürk Üniversitesi

18

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

1

1

Burdur Mehmet Âkif Ersoy Üniversitesi

3

3

Cumhuriyet Üniversitesi

2

2

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

5

5

Düzce Üniversitesi

1

1

Dicle Üniversitesi

14

1

32

1

Dokuz Eylül Üniversitesi

4

4

Erciyes Üniversitesi

1

1

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

3

3

Fırat Üniversitesi

3

1

4

Gazi Üniversitesi

10

1

11
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Gaziantep Üniversitesi

1

1

GaziosmanpaĢa Üniversitesi

1

1

Hacettepe Üniversitesi

1

1

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

2

2

Ġnönü Üniversitesi

12

12

Ġstanbul Aydın Üniversitesi

2

2

Karadeniz Teknik Üniversitesi

4

4

KırĢehir Ahi Evran Üniversitesi

1

1

Kilis Üniversitesi

1

1

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

2

2

Marmara Üniversitesi

11

11

Mersin Üniversitesi

1

1

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

3

3

NevĢehir Hacı BektaĢ Veli Üniversitesi

2

2

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

4

4

Necmettin Erbakan Üniversitesi

12

12

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2

2

Ordu Üniversitesi

1

1

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

1

1

Sakarya Üniversitesi

4

4

Selçuk Üniversitesi

1

1

Siirt Üniversitesi

1

1

Uludağ Üniversitesi

2

2

UĢak Üniversitesi

11

11
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Van 100. Yıl Üniversitesi

7

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

1

Toplam

1

8
1

160

18

178

Tablo 1‟de görüldüğü gibi metinlerdeki değerlerin incelendiği lisansüstü tezler 42
farklı (yüksek lisans tezleri 41, doktora tezleri 5 farklı üniversitede) üniversitede
hazırlanmıĢtır. Atatürk Üniversitesi 18‟i yüksek lisans, 14‟ü doktora olmak üzere
toplamda 32 tezle bu listede ilk sıradadır. Atatürk Üniversitesini on ikiĢer tezle Ġnönü
Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi; on birer tezle Gazi Üniversitesi,
Marmara Üniversitesi ve UĢak Üniversitesi takip etmiĢtir. Van 100. Yıl Üniversitesi
(f=8), Akdeniz Üniversitesi (f=6), Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi (f=5), Afyon Kocatepe
Üniversitesi (f=5) ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (f=5) de metin merkezli
lisansüstü tezlerde ilk sıralarda yer alan kurumlar olmuĢtur. 15 üniversitede ise konuyla
ilgili olarak yalnızca tek bir tezin hazırlandığı belirlenmiĢtir.
“Metin” Merkezli Lisansüstü Tezlerin İncelenen Materyallere Göre Dağılımına
Yönelik Bulgular
“Değerler eğitimine yönelik „metin‟ merkezli lisansüstü tezlerin incelenen
materyallere göre dağılımı nasıldır?” Ģeklinde oluĢturulan dördüncü araĢtırma sorusuna
yönelik bulgular Grafik 3‟te gösterilmiĢtir.
8; 4%

2; 1%

Edebiyat Eserleri

30; 17%

Ders Kitapları
Süreli Yayınlar
141; 78%

Sözlükler

Grafik 3. Değerler Eğitimine Yönelik “Metin” Merkezli Lisansüstü Tezlerin Ġncelenen
Materyallere Göre Dağılımı
Grafik 3‟e göre metinlerdeki değerleri incelemeyi hedefleyen lisansüstü tezlerin
141‟inde (%78) edebiyat eserleri, 30‟unda (%17) ders kitapları, 8‟inde (%4) süreli
yayınlar ve 2‟sinde de (%1) sözlükler örneklem olarak seçilmiĢtir. (3 araĢtırmanın
örneklemi hem edebiyat eserleri hem de ders kitapları olduğundan Grafik 3‟te araĢtırma
sayısı 181 olarak gösterilmiĢtir.)
Metin merkezli değerler eğitimi çalıĢmalarında en çok tercih edilen örneklem
kategorisinde yer alan “edebiyat eserleri” kendi içinde de öncelikle “tek bir yazarın
eseri/eserleri üzerine yapılan çalıĢmalar”, “birden fazla yazarın eseri/eserleri üzerine

392

Dr. Öğr. Üye. Ömer KEMĠKSĠZ

yapılan çalıĢmalar” ve “derleme çalıĢmalar” Ģeklinde üçe ayrılmıĢ, ardından bu eserler
çocuk edebiyatına yönelik eserler, yetiĢkin edebiyatına yönelik eserler ve 100 Temel
Eser Ģeklinde bir tasnife tabi tutulmuĢ, ortaya çıkan sınıflandırmaya yönelik bilgilere
Tablo 2‟de yer verilmiĢtir.

100 Temel Eser (f)

Toplam (f)

Tek bir yazarın eseri/ eserleri

52

59

-

111

Birden fazla yazarın eseri/ eserleri

7

11

10

28

Derleme

2

-

-

2

Toplam (f)

61

70

10

141

Çocuk Edebiyatı (f)

YetiĢkin Edebiyatı (f)

Tablo 2: Edebiyat Eserlerine Yönelik AraĢtırmaların Sayısal Dağılımı

Tablo 2‟ye edebiyat eserlerinin örnekleme alındığı 141 çalıĢmanın 111‟i (%79) tek
bir yazarın eseri/eserleri üzerine yapılan araĢtırmalardan oluĢmuĢtur. Bu araĢtırmaların
da 52‟sinde çocuk edebiyatına, 59‟unda yetiĢkin edebiyatına yönelik eserlere/yazarlara
bir eğilimin olduğu görülmektedir. Birden fazla yazarın eseri/ eserleri üzerine yapılan
(f=28, %20) araĢtırmaların 11 tanesinde yetiĢkin edebiyatı, 10 tanesinde 100 Temel
Eser, 7 tanesinde de çocuk edebiyatı merkezli bir örneklem seçiminin yapıldığı
görülmektedir. 100 Temel Eser‟in örneklem olduğu tezlerin 6 tanesi yerli-yabancı, 3
tanesi yerli, 1 tanesi de yabancı eserlerin incelendiği çalıĢmalar olarak belirlenmiĢtir.
Tabloda gösterilen çocuk edebiyatına dönük 2 adet derleme metin (%1) çalıĢması ise
herhangi bir yazar kategorisine dâhil edilmeyip ayrı bir baĢlıkta ele alınmıĢtır.
Ders kitaplarının örneklem olarak alındığı çalıĢmalarda (f=30)
derslerin/branĢların tercih edildiğine dair bulgulara Tablo 3‟te yer verilmiĢtir.

hangi

Tablo 3: Örneklemi Ders Kitapları Olan ÇalıĢmaların Derslere Göre Dağılımı
Ders Grubu

Dersler

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Felsefe Grubu (f=1*)

f
2

Felsefe

1

Sosyoloji

1
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Hayat Bilgisi

5
Sosyal Bilgiler

5

Demokrasi ve Ġnsan Hakları

1

Ġnsan Hakları, YurttaĢlık ve Demokrasi

1

Milli Güvenlik Bilgisi

1

T.C. Ġnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

2

Tarih

1

VatandaĢlık ve Demokrasi Eğitimi

1

Sosyal Bilimler (f=6*)

Ġngilizce

4

Müzik

2

Türkçe (f=14)

Türk Dili ve Edebiyatı (f=3*)

Ana Dili Olarak Türkçe

12

Yabancı Dil Olarak Türkçe

2

Dil ve Anlatım

1

Türk Edebiyatı

3

(*) Farklı ders kitapları aynı çalıĢmada yer alabildiğinden toplam araĢtırma
sayısını belirtmek için kullanılmıĢtır.
Tablo 3‟te görüldüğü gibi ders kitaplarındaki değerleri tespit etmeye dönük
araĢtırmalarda 17 farklı ders kitabının örnekleme alındığı belirlenmiĢtir. Bu
araĢtırmalarda en fazla Türkçe ders kitaplarının (f=14) tercih edildiği görülmektedir.
Türkçe ders kitaplarını beĢer çalıĢmada incelenen Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler ders
kitapları ile dört araĢtırmada kullanılan Ġngilizce ders kitapları takip etmiĢtir. Ders
kitaplarının örnekleme alındığı çalıĢmalarda öğrenim seviyelerine göre (ilkokulu,
ortaokul, lise) hangi sınıf seviyesindeki kitapların tercih edildiğine yönelik bilgiler Grafik
4‟te gösterilmiĢtir.
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Grafik 4. Tezlerde Ġncelenen Ders Kitaplarının Sınıf Seviyelerine Göre Dağılımı
Grafik 4‟te görüldüğü gibi metin merkezli değerler eğitimi çalıĢmalarında en fazla
(f=40) ortaokul seviyesindeki ders kitaplarının değerlendirmeye alındığı tespit edilmiĢtir.
Yine araĢtırmalarda ilkokul düzeyinde hazırlanan 36, lise düzeyinde hazırlanan 31 ders
kitabının kullanıldığı görülmektedir. Sınıf seviyelerine göre bakıldığında ise en fazla 4.
sınıf ders kitaplarının (f=15), ardından 6. sınıf (f=13), 8. sınıf (f=11), 3. ve 11. sınıf
(f=10) ders kitaplarının örneklem olarak seçildiği belirlenmiĢtir.
Metinlerdeki değerlerin tespit edilmesine yönelik hazırlanan lisansüstü tezlerde
kullanılan materyallerden biri olan “süreli yayınlar”ın dağılımına yönelik bilgilere Grafik
5‟te yer verilmiĢtir.
5
5
4

2

3

1

2
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1
0
Dergi

Gazete

Çocuklar Ġçin

YetiĢkinler Ġçin

Grafik 5. Süreli Yayınlara Yönelik Bilgiler
Grafik 5‟te görüldüğü gibi süreli yayınların örneklem olarak alındığı değerler
eğitimi çalıĢmalarının beĢinde dergiler, üçünde gazeteler değerlendirilmiĢtir. Ġncelenen
dergilerin tamamı çocuklara yönelik hazırlanan yayınlardan tercih edilmiĢtir. Bu dergiler
Kırmızıfare, Çocuklara Mahsus Gazete, Bilim Çocuk, Neographic Kids, TRT Çocuk ve
Türkçem Ģeklinde sıralanmıĢtır. Bahsi geçen yayınlardan “Çocuklara Mahsus
Gazete”nin iki farklı tezde örneklem olarak seçildiği tespit edilmiĢtir.
Gazetelerin değerlendirildiği tez çalıĢmalarının birinde çocuk gazeteleri (Etfal),
ikisinde günlük gazeteler incelenmiĢtir. Günlük gazetelere dönük çalıĢmaların birinde
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Habertürk, Hürriyet, Posta ve Sabah olmak üzere 4 gazete; diğerinde ise isimleri
verilmeyen 10 farklı gazete araĢtırmaların örneklemini oluĢturmuĢtur.
Metinlerdeki değerlerin araĢtırıldığı çalıĢmalarının ikisinde ise örneklem olarak
atasözleri sözlükleri seçilmiĢtir. Her iki çalıĢmada üçer atasözleri sözlüğü incelenmiĢ,
Ömer Asım Aksoy‟a ait “Atasözleri Sözlüğü” her iki çalıĢmada ortak kullanılan eser
olarak öne çıkmıĢtır.
“Metin” Merkezli Lisansüstü Tezlerde Edebî Türlerin Dağılımına Yönelik Bulgular
AraĢtırmanın “Değerler eğitimine yönelik „metin‟ merkezli lisansüstü tezlerde
edebî türlerin dağılımı nasıldır?” Ģeklinde oluĢturulan beĢinci sorusuna yönelik bulgular
Grafik 6‟da gösterilmiĢtir.
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Grafik 6. Edebî Türlere Yönelik Sayısal Dağılım
Grafik 6‟da görüldüğü gibi eserlerdeki değerlere yönelik hazırlanan lisansüstü
tezlerde en fazla hikâye türündeki (f=51) kitapların örnekleme alındığı görülmektedir.
Bu türü 45 araĢtırmada tercih edilen roman takip etmiĢtir. Ayrıca bu çalıĢmalarda çocuk
hikâye ve romanlarının daha fazla incelendiği belirlenmiĢtir. Hikâye ve roman dıĢında
tezlerde en fazla tercih edilen türler Ģiir (f=25) ve masal-fabl (f=24) Ģeklinde
belirlenmiĢtir. Roman, hikâye ve masal-fabl türlerinin aksine Ģiir türünde çocuk
edebiyatına yönelik eserlerden ziyade yetiĢkin edebiyatına yönelik eserler örnekleme
dâhil edilmiĢtir. Metinlere yönelik değerler eğitimi çalıĢmalarında bu türlerden baĢka
bilgilendirici/düĢünce yazıları (f=10) ile dinî-tasavvufi eserlerin (f=9) de araĢtırmalarda
ön plana çıktığını söylemek mümkündür. Her iki yazı türünde de yetiĢkin edebiyatına
yönelik eserler daha fazla tercih edilmiĢtir.
“Metin” Merkezli Lisansüstü Tezlerde Değer Sınıflandırmalarına Yönelik Bulgular
“Değerler eğitimine yönelik „metin‟ merkezli lisansüstü tezlerde değer
sınıflandırmaları ne Ģekilde yapılmıĢtır?” Ģeklindeki altıncı araĢtırma sorusunda
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öncelikle değer sınıflandırmalarının hangi aĢamada yapıldığına cevap aranmıĢ, elde
edilen bulgular Grafik 7‟de sunulmuĢtur.

87; 49%

91; 51%

Değerlere göre metni
inceleme
Metinden hareketle
değerleri belirleme

Grafik 7. Değer Sınıflandırmalarına Yönelik Dağılım
Grafik 7‟ye göre metinlerdeki değerlerin incelendiği 178 lisansüstü tezinin 91
tanesinde (%51) öncelikle değerler belirlenmiĢ, bu değerlerin eserlerde yer alma
durumunun/sıklığının tespit edilmesi amaçlanmıĢtır. Diğer taraftan 87 tezde (%49) ise
değerler, eserlerin incelenmesi aĢamasında/sonrasında ortaya çıkarılmıĢtır.
Değerlerin, metinlerin incelenmesi öncesinde/sonrasında tespit edildiği
çalıĢmalarda tercih edilen/ortaya çıkarılan değerlerin nasıl belirlendiğine yönelik
bulgulara Tablo 4‟te yer verilmiĢtir.
Tablo 4: Değerlerin Tespit Edilmesinde Kullanılan Yöntemler

Ġnceleme Öncesi

Sıralama

Değer Sınıflandırması Tercihi

f

Alanyazın taraması sonucu araĢtırmacılar tarafından

41

Öğretim programlarından hareketle

40

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı

34

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı

7

Türkçe Dersi Öğretim Programı

5

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı

2

Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı

2

Değer sınıflandırmalarından hareketle

10

Schwartz’ın Değerler Ölçeği

10

Toplam

91
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AraĢtırmacılar tarafından yapılan sıralama/sınıflandırma

76

Alanyazındaki sınıflandırmalardan hareketle

11

Erol Güngör’ün Değer Sınıflandırması

6

Cahit Kavcar’ın Değer Sınıflandırması

5

Toplam

87

Tablo 4‟e göre değerlerin, metin inceleme öncesi tespit edildiği 91 tezin 41‟inde
değerler, araĢtırmacıların alanyazın taraması sonucu ortaya çıkmıĢtır. 40 çalıĢmada ise
farklı derslerin öğretim programlarındaki değerler listesi dikkate alınmıĢ, bazı
çalıĢmalarda yalnızca tek bir öğretim programından hareket edilirken bazı çalıĢmalarda
en az iki farklı öğretim programındaki değerlerden oluĢan formlar oluĢturulmuĢtur. Buna
göre 2005 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı‟ndaki değerler, metinlerdeki değerleri
tespit etmede en fazla tercih edilen (f=34) değerler olmuĢtur. Bunu 7 çalıĢmada
yararlanılan 2006 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı‟ndaki değerler
takip etmiĢtir. Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile Hayat Bilgisi derslerinin öğretim
programlarından da birkaç çalıĢmada istifade edildiği belirlenmiĢtir. Schwartz‟ın
Değerler Ölçeği de 10 adet tezde metinlerdeki değerlerin sınıflandırılması için
baĢvurulan kaynaklardan biri olmuĢtur.
Tablo 4‟e göre değerlerin, metin inceleme sonrası tespit edildiği 87 tezin 76‟sında
değerler, araĢtırmacılar tarafından belirlenmiĢ/sınıflandırılmıĢtır. 6 tezde Erol
Güngör‟ün değer tasnifi, 5 tezde de Cahit Kavcar‟ın değer sınıflandırması dikkate
alınmıĢtır. (AraĢtırmacılar, her iki tasnifin sadece ana baĢlıklarını dikkate alıp alt
değerleri kendileri oluĢturdukları için bu sınıflandırmalar, metinlerin incelenmesi sonrası
ortaya çıkan değerler içinde değerlendirilmiĢtir.)
Metin merkezli değerler eğitimi çalıĢmalarında incelenen eserlerdeki değer
sayılarına (inceleme öncesi belirlenen veya inceleme sonrası tespit edilen) yönelik
bilgiler Grafik 8‟de gösterilmiĢtir.
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Grafik 8. Eserlerdeki Değerlerin Sıklığı
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Grafik 8‟de görüldüğü gibi 178 lisansüstü tezinin 65 tanesinde 21-40 aralığında,
64 tanesinde ise 1-20 aralığında “değer”in belirlenmesine çalıĢılmıĢ ya da belirtilen
sayılar arasında bir değere/iletiye rastlanmıĢtır. Buna göre çalıĢmaların büyük
çoğunluğunda (f=129, %72) ortaya çıkan veya araĢtırılan değer sayısı 40 ve altında
gerçekleĢmiĢtir. Bunun dıĢında 33 araĢtırmada 41-60 arası, 11 araĢtırmada 61-80 arası
ve 5 araĢtırmada da 80 ve üstü değer sayıları karĢımıza çıkmaktadır.
“Metin” Merkezli Lisansüstü Tezlerde En Çok Tercih Edilen Yazar ve Eserlere
Yönelik Bulgular
AraĢtırmanın yedinci sorusu olan “Değerler eğitimine yönelik „metin‟ merkezli
lisansüstü tezlerde en çok tercih edilen yazar ve eserler hangileridir?” sorusuna yönelik
sayısal verilere sırasıyla Tablo 5 ve Tablo 6‟da yer verilmiĢtir.
Tablo 5: Lisansüstü Tezlerde En Çok Tercih Edilen Yazarlar/Eserler
Yazar/Eser

f

Yıllar

Cengiz Aytmatov

2

2013-2015

Mevlana Ġdris Zengin

2

2012-2017

Mustafa Ruhi ġirin

2

2011-2015

Sevinç Çokum

2

2009-2012

Yalvaç Ural

3

2015-2015-2017

Yavuz Bahadıroğlu

3

2014-2015-2016

Aytül Akal

4

2017-2018-2018-2018

Dede Korkut Hikâyeleri

4

2013- 2014-2015-2018

Muzaffer Ġzgü

4

2011-2011-2012- 2018

Safahat (Mehmet Âkif Ersoy)

5

2012-2013-2014-2014-2017

Tablo 5‟te görüldüğü gibi metinlerdeki değerlerin ele alındığı lisansüstü tezlerde
en fazla Mehmet Âkif Ersoy‟un Safahat adlı eserinin incelendiği (f=5) tespit edilmiĢtir. 4
adet lisansüstü tezinde de Dede Korkut Hikâyeleri örneklem olarak alınmıĢtır. Bir
yazarın birden fazla eserinin değerlendirildiği çalıĢmalara bakıldığında ise Muzaffer
Ġzgü ile Aytül Akal‟ın eserlerine üzerine yapılan 4 teze rastlanmıĢtır. Aytül Akal‟ın
eserleri üzerine yapılan tezlerden üçünün 2018 yılı içinde hazırlanmıĢ olması dikkate
değer bir bulgudur. Bu isimler dıĢında eserleri üzerine birden fazla araĢtırmanın
yapıldığı isimler Yalvaç Ural, Yavuz Bahadıroğlu (f=3), Cengiz Aytmatov, Mevlana Ġdris
Zengin, Mustafa Ruhi ġirin ve Sevinç Çokum (f=2) Ģeklinde sıralanmaktadır.
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100 Temel Eser‟deki değerlerin tespitine yönelik hazırlanan 10 araĢtırmanın
örneklem grupları dikkate alındığında en fazla incelenen eserlere dair bulgular Tablo
6‟da gösterilmiĢtir.
Tablo 6: 100 Temel Eser Ġncelemelerinde En Fazla Kullanılan Eserler

Yabancı

Yerli

Türü

Eser

Yazar

f

Yalnız Efe

Ömer Seyfettin

4

Ömer‟in Çocukluğu

Muallim Naci

4

Falaka

Ahmet Rasim

4

Mesnevi‟den Seçmeler

Mevlana

4

Hikâyeler

Anton Çehov

4

Değirmenimden Mektuplar

Alphonse Daudet

4

Robin Hood

Howard Pyle

4

Peter Pan

J.Matthew Barrie

4

Mutlu Prens

Oscar Wilde

5

Tom Sawyer

Mark Twain

5

Ġnsan Ne Ġle YaĢar?

Lev Tolstoy

6

Tablo 6‟ya göre 100 Temel Eser‟deki değerlerin tespitine yönelik çalıĢmalarda en
fazla Ġnsan Ne Ġle YaĢar (f=6), Mutlu Prens ve Tom Sawyer (f=5) kitapları örnekleme
alınmıĢtır. Bu eserlerden baĢka Dünya Edebiyatı‟ndan Çehov Hikâyeleri,
Değirmenimden Mektuplar, Robin Hood, Peter Pan; Türk Edebiyatı‟ndan Yalnız Efe,
Ömer‟in Çocukluğu, Falaka ve Mesnevi‟den Seçme Hikâyeler de lisansüstü tezlerde en
fazla incelemeye alınan (f=4) eserler olarak öne çıkmıĢtır.
TARTIġMA, SONUÇ VE ÖNERĠLER
Herhangi bir alanda/konuda gerçekleĢtirilen bilimsel çalıĢmaların eğilimlerini
incelemenin, yapılmıĢ çalıĢmaların toplu bir görünümünü sunmanın yanında yapılacak
çalıĢmalara ipucu vermesi gibi bir önemi de vardır. Bu araĢtırmada çeĢitli metinlerdeki
değerleri incelemeye yönelik son 10 senede hazırlanan yüksek lisans ve doktora
tezlerinin hazırlandıkları yıllara, öğrenim kademelerine, üniversitelere göre dağılımını
belirlemek, tezlerde örneklem olarak seçilen materyalleri farklı açılardan
değerlendirmek, bu materyallerdeki değerlerin tespitinde izlenen yolları ortaya
çıkarmak amaçlanmıĢ; ulaĢılan sonuçlar farklı araĢtırmalarda ulaĢılan sonuçlarla
kıyaslanarak/desteklenerek sunulmuĢtur.
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Çevik‟e (2016) göre iletiĢim biçim ve araçlarındaki değiĢimler, kültürü meydana
getiren unsurların üretim, taĢınma ve tüketim gibi süreçlerini de doğal olarak etkiler ve
bunların, Ģartlara göre değiĢmesine, baĢka bir forma dönüĢmesine ya da tamamen
ortadan kaybolmasına neden olur. Bu sebeple “metin” kavramıyla ilgili algıların da
süreç içerisinde değiĢime uğraması kaçınılmazdır. Kurudayıoğlu ve Tüzel (2013) bu
değiĢimin okuma-yazma ve okuryazarlık anlayıĢlarını da doğrudan etkilediğini
vurgulayarak günümüz öğrencilerinin sadece basılı (geleneksel) metinleri okuma
becerilerinin değil aynı zamanda görsel ve elektronik okuryazarlık temelli diğer
okuryazarlık becerilerinin de geliĢtirilmesinin önem taĢıdığını ifade etmektedirler. Yalçın
(2011) da teknolojideki geliĢmelere bağlı olarak yazılı kültürün yerini artık elektronik
kültüre bıraktığını dile getirmektedir. Bu nedenle daha çok yazılı kültürün bir ürünü
olarak düĢünebileceğimiz geleneksel metinlerin yerini zamanla elektronik kültürün
ürünü olan metinlere bırakacağı düĢünülse de araĢtırma bulgularında geleneksel
metinleri incelemeye dönük çalıĢmaların son yıllarda daha da arttığı görülmektedir.
Metin merkezli değerler eğitimi çalıĢmalarının hazırlandıkları yıllara göre
dağılımına bakıldığında 2015, 2017 ve 2018 yıllarının öne çıktığı görülmektedir. 2016
senesinde bu konudaki çalıĢmalarda ciddi bir düĢüĢ görülse de son yıllarda
araĢtırmacıların metinlerdeki değerler konusuyla yakından ilgilendikleri görülmektedir.
Ayrıca tezlerin, Ulusal Tez Merkezi‟ne yüklenmesi, tez savunmalarından bir müddet
sonra gerçekleĢtirildiğinden 2018 senesine ait tez sayısının araĢtırmada sunulandan
daha fazla olacağı düĢünülmektedir.
Metinlerdeki değerleri tespit etmeyi amaçlayan lisansüstü çalıĢmaların büyük
oranda yüksek lisans seviyesinde hazırlanmıĢ olması araĢtırmanın bir diğer
bulgusudur. Bu sonucun ortaya çıkmasında, çoğu enstitünün hem yüksek lisans
programı sayısı hem de yüksek lisans öğrenci kontenjanı bakımından doktora düzeyine
göre daha yeterli durumda olmasının etkili olduğu düĢünülmektedir. Alanyazında
Türkçe eğitimi (Özçakmak, 2017); yabancılara Türkçe öğretimi (Büyükikiz, 2013); sınıf
öğretmenliği (ġahin, Calp, Bulut ve KuĢdemir, 2013); sınıf yönetimi (Aydın, Selvitopu ve
Kaya, 2018); okul öncesi eğitimi (Ahi ve Kıldan, 2013); öğretmen yetiĢtirme (Karakoç,
Turan-Özpolat ve Kara, 2018) gibi pek çok disipline yönelik hazırlanan lisansüstü tezde
de yüksek lisans düzeyindeki tezlerin çoğunlukta olması bu durumu destekler
niteliktedir. Adıgüzel ve Ergünay‟a (2012) göre doktora tez çalıĢmalarının daha uzun bir
sürede gerçekleĢtirildiği dikkate alınırsa, doktora düzeyindeki tez sayısının yüksek
lisans düzeyindeki tez sayısından daha az olması beklenebilecek bir sonuçtur. Bununla
birlikte metin odaklı değer çalıĢmaları, doküman incelemesi türünde araĢtırmalar
olduğundan, doktora düzeyinde daha çok deneysel/uygulamalı çalıĢmaların tercih
ediliyor olmasının bu sonucu ortaya çıkardığı düĢünülmektedir. Nitekim Boyacı ve
Demirkol‟un (2018) Türkçe eğitimi; Tarman, Güven ve AktaĢlı‟nın (2011) sosyal bilgiler
eğitimi; Gündüz, BaĢpınar ve Büyükkarcı‟nın (2017) değerler eğitimi; Fazlıoğulları ve
Kurul‟un (2012) eğitim bilimleri alanlarındaki doktora tezlerini inceledikleri
araĢtırmalarda nicel ve karma yöntemlerin araĢtırmacılar tarafından daha çok tercih
edildiği Ģeklinde sonuçlara ulaĢılmıĢtır.
Üniversiteler bazında metin merkezli değerler eğitimi tezlerine bakıldığında 41
farklı üniversitede 160 yüksek lisans, 5 farklı üniversitede de 18 doktora tezinin
hazırlandığı tespit edilmiĢtir. Tez sayılarında Atatürk, Ġnönü, Necmettin Erbakan, Gazi,
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Marmara ve UĢak Üniversitesinin ilk sıralarda yer aldığı belirlenmiĢtir. Bu altı
üniversitede hazırlanan tezler (f=89), araĢtırmada değerlendirmeye alınan tezlerin
yarısına (%50) karĢılık gelmektedir. Akçay ve Tunagür (2017a) ile Kurtdede-Fidan ve
Öner‟in (2018) değerler eğitimi konusunda yapılan tezleri inceledikleri araĢtırmalarda
da bu altı üniversite, değerler konusunda en çok tezin hazırlandığı kurumlar olarak
belirlenmiĢtir. Bu kurumlardan özellikle Atatürk Üniversitesi yüksek lisansla birlikte
doktora düzeyinde hazırlanan tezlerde de belirgin bir Ģekilde ilk sırada yer almaktadır.
Atatürk Üniversitesinin değerler eğitimi dıĢında Türkçe eğitimi alanında yapılan doktora
tezlerinde (Boyacı ve Demirkol, 2018); akademik yazma alanında yapılan lisansüstü
tezlerde (Kan, 2017); medya okuryazarlığıyla ilgili lisansüstü tezlerde (Erdem, 2018) de
öncü kurumlardan biri olduğu çeĢitli araĢtırmalarda ortaya konulmuĢtur. Kurumun,
değerler konusunda gerçekleĢtirilen çalıĢmalarda alanın öncüsü olmasında
kuruluĢunun eskiye dayanmasının ve bu sayede kurumsallaĢmasını (fiziki, akademik
kadro vb.) tamamlamıĢ olmasının yanında, akademik danıĢmanların uzmanlık
alanlarının ve tez konusu tercihlerinin de etkili olduğu düĢünülmektedir.
Metinlerdeki değerleri incelemeyi hedefleyen lisansüstü tezlerin büyük bir oranda
(%78) edebiyat eserlerindeki değerleri tespit etmek amacıyla hazırlandığı belirlenmiĢtir.
Bu eserleri %17‟lik oranla ders kitapları, %4 ile süreli yayınlar ve %1 ile sözlükler takip
etmiĢtir. Kurtdede-Fidan ve Öner‟in (2018) araĢtırmasında değerler eğitimiyle ilgili nitel
çalıĢmalarda %52,04 ile doküman analizinin ilk sırada yer aldığı, doküman
incelemelerinde de edebî eserlerin en fazla tercih edilen materyal grubu olduğu
belirlenmiĢtir. Bu sonuçları destekleyen baĢka bir araĢtırmada da (Kapkın, ÇalıĢkan ve
Sağlam, 2018) incelemeye alınan lisansüstü tezlerin %46,02‟sinin Ģiir, roman, öykü gibi
çeĢitli eserlerdeki değerleri ortaya koyan çalıĢmalardan oluĢtuğu sonucu bulunmuĢtur.
Farklı edebî türlerdeki kitapların araĢtırmacılar tarafından sıkça tercih edilmesinin
altında yatan bir baĢka neden olarak “evren/örneklem” geniĢliği de gösterilebilir. Zira
gerek yerli gerek yabancı eserler olsun çok zengin bir içeriğe sahip olan edebiyat
dünyası, bu noktada araĢtırmacılara geniĢ fırsatlar sunmaktadır. Bu nedenle herhangi
bir kitaptaki değerleri incelemek isteyen araĢtırmacı, gerekli kaynaklara ulaĢma
noktasında kolay kolay sıkıntı yaĢamayacağı için, edebiyat eserlerinin tezlerde sıklıkla
tercih edildiği söylenebilir.
Edebiyat eserlerindeki değerlerin tespit edildiği araĢtırmaların çoğunlukla (%79)
tek bir yazarın eser(ler)i üzerine hazırlandığı görülmektedir. Bir yazarın eserleri
incelenirken onun hayatı, edebî Ģahsiyeti gibi özelliklere de değinmek gerektiğinden
araĢtırmacıların bu konuda daha rahat hareket etmek istemeleri bu sonucu doğurmuĢ
olabilir. AraĢtırmalarda çocuklara yönelik hazırlanan eserler ile yetiĢkinlere yönelik
hazırlanan eserlerin tezlerde yer alma durumlarının birbirlerine çok yakın oldukları
görülmüĢtür. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018/17 sayılı genelge ile yürürlükten
kaldırılan “100 Temel Eser” uygulaması içinde yer verilen kitapların da araĢtırmacılar
tarafından 10 lisansüstü tezinde kaynak olarak kullanıldığı belirlenmiĢtir.
Ders kitapları da metin merkezli değerler eğitimi çalıĢmalarında tercih edilen bir
diğer doküman türüdür. Ders kitaplarının incelendiği çalıĢmalarda Türkçe dersine
yönelik hazırlanan kitapların en fazla tercih edilen kitaplar olduğu belirlenmiĢtir. Akçay
ve Tunagür‟ün (2017a) araĢtırmasına göre, edebî eserler üzerinde değerlerin tespitini
yapmak üzere çeĢitli alanlarda hazırlanan yüksek lisans tezlerinin yüzde %52,58‟inin
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Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında hazırlandığı ortaya çıkmıĢtır. Kapkın, ÇalıĢkan ve
Sağlam (2018) tarafından yapılan araĢtırma da değerler eğitimi çalıĢmalarında Türkçe
Eğitimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalının ilk sırada (%24,78) yer
aldığını ortaya koymuĢtur. ÇalıĢmaların bu alanda daha yoğun olmasının, Türkçe ders
kitaplarına yönelik incelemeleri etkilediği düĢünülmektedir. Yine Türkçe derslerinin
tamamen metinlere dayalı olarak iĢlenmesinin bu sonuç üzerinde etkili olduğu da
söylenebilir. Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde yer alan değerler üzerine yapılan
makale türündeki araĢtırmalar da (Arseven, Yolcu ve Kılıç, 2018; Çapoğlu ve Okur,
2015; Doğan ve GülüĢen, 2011; Ekinci-Çelikpazu ve AktaĢ, 2011; Kaygana, Yapıcı ve
Aytan, 2013; Somuncu, 2010; Yaman, Taflan ve Çolak, 2009; Yılar, 2016) Türkçe ders
kitaplarının araĢtırmacılar için önemli bir veri kaynağı olduğunu göstermektedir.
Ders kitaplarının incelendiği tezlerde ortaokul düzeyindeki kitapların (%37),
ilkokul (%34) ve lise düzeyindeki (%29) kitaplardan biraz daha fazla tercih edildiği
belirlenmiĢtir. Bu sonucun ortaya çıkmasında tezlerin örneklemlerinde Türkçe, Sosyal
Bilgiler, Ġngilizce, T.C. Ġnkılap Tarihi ve Atatürkçülük gibi daha çok ortaokul seviyesinde
okutulan derslerin kitaplarına yer verilmiĢ olması neden olarak gösterilebilir. Ayrıca
çalıĢmaların sıklıkla Türkçe Eğitimi alanında hazırlanması, Türkçe eğitiminin de hedef
kitlesinin ortaokul düzeyi olmasının bu sonucu doğurmuĢ olabileceği düĢünülmektedir.
Metin merkezli değerler eğitimi çalıĢmalarındaki edebî tür tercihine bakıldığında
en fazla hikâye (f=51), ardından roman (f=45), Ģiir (f=25) ve masal/fabl (f=24)
türlerindeki kitapların tercih edildiği belirlenmiĢtir. Bu sıralama Kurtdede-Fidan ve Öner
(2018) tarafından yapılan araĢtırmada tespit edilen tür sıralamasıyla da paralellik
göstermektedir. Deniz‟in (2015) ortaokul öğrencilerinin okumaktan hoĢlandıkları türleri
belirlediği araĢtırmasında roman (%56,5), hikâye (%33,2) ve Ģiir (%8), okumaktan en
çok zevk alınan ilk üç tür olarak ortaya çıkmıĢtır. Farklı kademelerdeki öğrencilerin
okuma alıĢkanlıkları üzerine yapılan çalıĢmalarda da (Bayat ve Çetinkaya, 2018;
Çoban, Ġleri ve Temir, 2018; Durualp, Çiçekoğlu ve Durualp, 2013; Fırat ve CoĢkun,
2017; Sevmez, 2009; TaĢkesenlioğlu, 2013) roman ve hikâye türünün öğrencilerin
okuma alıĢkanlıklarında ilk sıralarda yer alan türler olduğu ortaya konulmuĢtur. Bu
sebeple değerler eğitimi çalıĢmalarında öğrencilerin okumayı sevdikleri türlerin tercih
edilmesini olumlu bir yaklaĢım olarak değerlendirmek gerekir.
AraĢtırmacıların ele aldıkları eserlerdeki değerleri belirleme tercihlerine
bakıldığında birbirine yakın sonuçların olduğu görülmektedir. ÇalıĢmaların %51‟inde
daha önceden belirlenmiĢ değerlerin eserlerde yer alma durumuna bakılırken,
%49‟unda eserler incelendikten sonra bir değer listesinin çıkarılması uygun
görülmüĢtür. Değerlerin önceden belirlendiği çalıĢmalarda ise genellikle
araĢtırmacıların alanyazından hareketle bir değer listesi oluĢturması ya da çeĢitli
öğretim programlarındaki değerleri kullanması söz konusudur. Bu noktada 2005 Sosyal
Bilgiler Dersi Öğretim Programı, araĢtırmacıların en çok baĢvurduğu program olarak
öne çıkmıĢtır. Akçay ve Tunagür‟ün (2017b) yüksek lisans tezlerini inceledikleri
araĢtırmada da bu programdaki değerlerin araĢtırmacılar tarafından daha çok tercih
edildiği sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu programın tezler dıĢındaki bilimsel çalıĢmalarda da
(Aktan ve Kılıç, 2015; Aktan ve Padem, 2013; Akyol, 2015; Sönmez, 2014; Topkaya ve
Tokcan, 2013; Turan, Belenli ve KiriĢ, 2010) tercih edilmesi programda belirtilen
değerlerin alana önemli bir katkı sunduğunu göstermektedir. Bununla beraber
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Schwartz‟ın Değerler Ölçeği‟nin de metin merkezli değerler eğitimi çalıĢmalarında
araĢtırmacılara veri toplama sürecinde önemli bir kaynak olduğu söylenebilir.
Ġncelenen eserlerdeki değer sayılarına bakıldığında bu sayının büyük oranda
(%72) 1-40 arasında yoğunlaĢtığı görülmektedir. Öğretim programlarındaki değerlerin,
değer tercihlerine etkisi düĢünüldüğünde bu sayı aralığının normal dağılım gösterdiği
belirtilebilir. Yine araĢtırmacıların değer sayısını çok fazla tutmayıp daha derli toplu
veriler sunma isteklerinin de bunda etkili olduğu düĢünülmektedir.
Metin merkezli değerler eğitimi çalıĢmalarındaki örneklem grupları dikkate
alındığında -100 Temel Eser dıĢındakiler- Safahat (f=5) ve Dede Korkut Hikâyeleri (f=4)
araĢtırmacıların örneklem seçimlerinde en çok etkili olan eserler olarak dikkati
çekmektedir. Bu iki eserin bilimsel makalelerde de (Deveci, Belet ve Türe, 2013;
Karçığa ve Kazkondu, 2016; Özbay ve KarakuĢ-TayĢi, 2011; Türk, 2016) içerdikleri
değerler açısından incelendiği dikkate alınacak olursa, eserlerin değer
öğretimi/kazanımı noktasında oldukça zengin oldukları/bulundukları Ģeklinde bir yorum
yapılabilir. Tezlerde örneklem olarak alınan yazarlara bakıldığında ise Muzaffer Ġzgü,
Aytül Akal (f=4), Yalvaç Ural ve Yavuz Bahadıroğlu‟nun (f=3), eserleri üzerine en çok
çalıĢma yapılan isimler olduğu görülmektedir. Aytül Akal‟ın eserleri üzerine yapılan
çalıĢmalarının üçünün, Yalvaç Ural‟ın eserleri üzerine yapılan çalıĢmaların da ikisinin
aynı yılda gerçekleĢtirilen çalıĢmalar olduğu araĢtırmanın bir diğer bulgusu olarak öne
çıkmıĢtır.
100 Temel Eser‟in örneklemde yer aldığı 10 lisansüstü tezinde Ġnsan Ne Ġle
YaĢar? (f=6), Mutlu Prens ve Tom Sawyer (f=5), içeriklerindeki değerler üzerine en çok
araĢtırmanın yapıldığı kitaplar olmuĢtur. Listedeki yabancı eserlerin, yerli eserlerden
daha çok tercih edilmiĢ olmasını yerli-yabancı eser sayısı/oranı ile açıklamak uygun
olacaktır. Sonuç olarak temel eserler listesindeki yabancı eser sayısının yerli eser
sayısından daha az olması, araĢtırmacıları yabancı eserleri seçme noktasında daha
çok sınırlandırmıĢtır denilebilir.
AraĢtırma sonuçları doğrultusunda bundan sonraki çalıĢmalara yönelik olarak
aĢağıdaki öneriler sunulmuĢtur:
Metinlerdeki değerlerin/iletilerin ele alındığı doktora tezi sayısının artırılmasına
çalıĢılmalıdır. Bununla birlikte günümüz biliĢim teknolojilerindeki geliĢmeler de dikkate
alınmalı, yalnızca basılı materyallere değil, elektronik kültür ortamına uygun olarak
dijital metinlere dönük araĢtırmalara da ağırlık verilmelidir.
Türkçe dersleri dıĢındaki ders kitaplarında yer alan metinlerin içerdiği
değerleri/iletileri ortaya çıkarmaya dönük araĢtırmalara da ağırlık verilmelidir.
Değerler eğitimi çalıĢmalarında genelde aynı edebî türlerin örneklem olarak
seçildiği görülmektedir. Bu sebeple araĢtırmalarda daha az tercih edildiği belirlenen
edebiyat türleriyle ilgili çalıĢma sayısı artırılmalıdır.
Günümüz dünyasında medyanın önemli bir güç olduğu dikkate alındığında süreli
yayınlardaki (gazete, dergi) değerler/iletiler üzerine daha fazla çalıĢma
gerçekleĢtirilmelidir.
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Metin merkezli değerler eğitimi çalıĢmalarında karĢılaĢtırmaya dönük
araĢtırmalara daha sık yer verilmelidir. Bu amaçla farklı öğrenim seviyesindeki ders
kitapları, yerli-yabancı eserler, farklı tarihlerde farklı programlara göre hazırlanmıĢ ders
kitapları vb. seçilerek bunlardaki değerlerin/iletilerin kıyaslanması Ģeklinde araĢtırmalar
gerçekleĢtirilebilir.
Metinlerdeki değerleri tespit amacıyla yapılan araĢtırmaların, birbirinden farklı
değer sınıflandırması ve sayısıyla yapıldığı ortaya çıkmıĢtır. Özellikle bu alandaki
uzmanların, konuya ilgili araĢtırmacıların değer sınıflandırmaları konusunda
yapacakları çalıĢmalarla değer tasnifleri konusundaki karıĢıklığın giderilmesi
sağlanabilir.
ÇalıĢmalarda belirli eser ve yazarların araĢtırılmasından ziyade farklı eser ve
yazarlar üzerine çalıĢmaların yapılması daha uygun olacaktır. Bu sebeple Ulusal Tez
Merkezi‟ndeki “hazırlanmakta olan tezler” bölümünün daha iĢlevsel hâle getirilmesine
çalıĢılmalıdır.
Bu araĢtırmada farklı metinlerdeki değerleri/iletileri ele alan yüksek lisans ve
doktora tezleri incelenmiĢtir. Aynı Ģekilde bilimsel makale, bildiri vb. araĢtırmalarda
konunun ne Ģekilde ele alındığına dönük araĢtırmalar gerçekleĢtirilebilir.
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