
  

TELEV ZYON PROGRAMLARINDA Ç Z LEN Ö RENC ,               
Ö RETMEN VE YÖNET C PROF LLER *  

Mustafa ÇEL KTEN 
Erciyes Üniversitesi E itim Fakültesi / Kayseri 

celikten@erciyes.edu.tr 
   

Yeliz ÇEL KTEN 
Kepez lkö retim Okulu Talas / Kayseri 

celikten@yahoo.com   

Öz 

Bu ara t rma; Türk E itim Sisteminde olmas gereken ö renci, ö retmen ve okul 
yöneticisi ile televizyon dizilerinde çizilen portelerin ne derecede örtü tü ünü irdeleyen bir 
çal mad r. Ö renci, ö retmen ve yöneticilerle ilgili televizyon dizilerinde çizilen portreler,  
toplumun genelinin okullara kar olumsuz yarg lar

 

geli tirmelerine sebep olabilmekte, 
e itim sisteminin okullarda ö retilmeye çal lan do rular

 

ile çeli mektedir.Veriler, 
literatür taramas , gözlem ve görü me tekniklerinin kulland çe itleme (triangulation) 
yöntemi ile toplanm t r. Çal man n bütünü göz önünde tutularak e itim sisteminin 
etkiledi i dü ünülen ki ilere  öneriler sunulmu tur. 

Anahtar Kelimeler: Televizyon program , Portre, Ö renci, Ö retmen, Yönetici.  

THE PROFILES OF STUDENTS, TEACHERS AND ADMINISTRATORS 
PRESENTED ON TELEVISON PROGRAMMES  

Abstract 

The research is a study that examines to what extend the student, teacher and 
administrator portratis presented on televison programmes overlap with the ones that 
should be in the Turksih Education Ssytem. The portraits that are presented in relating 
drama series on televison not only cause some negative effects  on public towards schools 
but also contrast with the rules / virtues taught at school. Data were collected by 
triangulation method that is used literature review, observation and interview methods. 
Considering the whole research, suggestions made to people affected by the edcuation 
system. 

Keywords: Television program, Portrait,  Student, Teacher, Administrator.   

                                                

 

*  13-15 Eylül 2006 tarihleri aras nda düzenlenen XV. E itim Bilimleri Kongresi nde Sözlü Bildiri 
olarak sunulmu tur. 
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Giri

 

Bir çocu un e itiminden tüm köy sorumludur özdeyi i ile anlat lmak 
istenilen ana fikir asl nda çocuklar m za e itim-ö retim vermekle sorumlu olan 
ö retmen ve yöneticilerin kendilerinden beklenilen görevleri yerine getirirken 
toplumun di er kurumlar ndan da destek almak zorunda olduklar yönündedir. Bu 
kurumlar n ba nda sivil toplum kurulu lar , aileler, arkada gruplar , bas n-yay n 
organlar vb. gelmektedir. Özellikle televizyon, hiç ku kusuz çocuklar ve hatta 
yeti kin bireyleri dahi etkileyebilecek potansiyele sahip kitle ileti im araçlar ndan 
biri oldu u gözlemlenmektedir. O art k küçük yerle im noktalar na kadar girmi ve 
insanlar n büyük bir k sm n n zamanlar n

 

kar s nda geçirdikleri bir araç haline 
gelmi tir. Çocuk ö rendi i do ru ya da yanl birçok bilgiyi art k ondan ö renmeye 
ba lam t r. Bütün bu etkenler di er kitle ileti im araçlar içerisinden televizyonun 
çocuk üzerindeki rolünün daha bask n bir hale gelmesine neden olmu tur. Çocuklar 
televizyonda gördükleri her eyi gerçek

 

olarak alg layabilmektedir. Bu nedenle 
televizyon dizilerinde yer alan ö renci, ö retmen ve yönetici portreleri seyircilerin, 
özellikle çocuklar n model

 

alabilece i tiplemeler olmas na özen gösterilmelidir. 

Ne yaz k ki, televizyon dizileri, ö retim programlar nda belirtilen 
amaçlar n ö rencilere istendik davran lar olarak kazand r lmas nda ve 
peki tirilmesinde bazen okuldan daha fazla etkili olabilmektedir. Bu 
etkileme/etkilenme her ya taki bireyler üzerinde olabilmesine kar n özellikle 
ilkö retim ça ndaki çocuklarda daha fazla olumsuz davran lara ve taklitlere 
sebep olabilmektedir. Günümüzde televizyon kanal say lar n n fazlal , çocuklar n 
seyredebilece i dizilerin yay n saatlerinin yanl l , çocuklar n ne gibi televizyon 
programlar n

 

seyretmeleri gerekti i konusunda ailelerin duyars zl , bu konularda 
okulda rehberlik hizmetlerinin verilememesi vb. etmenleri de dü ünecek olursak 
konunun önemi daha fazla kendini hissettirecektir. 

Televizyon dizilerinde çizilen ö renci, ö retmen ve yönetici profilleri, 
çocuklara okullarda ö retilmeye çal lan do rular ile çeli mektedir. öyle ki, 
Milli E itim Sisteminin amaçlar aras nda; çevresine sayg l , milli ve manevi 
de erlerine önem veren, ça da ve ileriyi gören, taklitten uzak

 

bireyler 
yeti tirilmesi srarla vurgulanmaktad r. Milli E itim Sistemimizde aç k bir ekilde 
belirtilen bu amaçlara ra men baz televizyon  dizilerinde bu amaçlar kas tl olarak 
görmezlikten gelinmektedir. Örne in, hayat bilgisi

 

dizisinde s n f n en çal kan 
ö rencisine p s r k, aptal, anti-sosyal rolleri verilirken, okuldaki bir ö retmen 
d nda di er bütün ö retmenler de bir ekilde ö renci gözünde önemsizmi gibi 
gösterilmeye çal lmaktad r. Özellikle an lan dizideki okul müdürü de ukala, 
gözünü para h rs bürümü , ö renci ve ö retmenlerini dü ünmeyen rolleriyle hem 
di er okul yöneticilerini hem de e itim sistemi ile ilgisi olan ki ileri  rencide edici 
mesajlarla doludur.  
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Problem Durumu 

Özellikle ilk ve ortaö retim ça lar nda bulunan çocuklar ba kalar n n 
yapt klar ndan çok çabuk etkilenebilmektedir. Bu etkilenme fizyolojik ve 
psikolojik aç lardan olabildi i gibi ailede, arkada çevresinde ve televizyonda 
görülenleri taklit eklinde de olabilmektedir. Ülkemizde okul, ö renci, ö retmen ve 
okul yöneticileri konular nda yay mlanan televizyon dizilerinin senaryolar na 
bakt m zda büyük bir ço unlu unun Türk Milli E itim Sistemi nin genel 
amaçlar ile hiç de paralellik göstermedi i gözlemlenmektedir.  

Bu dizilerde çizilen okul, ö renci, ö retmen ve okul yöneticisi 
portrelerinde sa duyu sahibi seyirciyi rahats z edecek mesajlar verilmektedir. Öyle 
ki, bu dizilerde ders çal mayan, zaman n n büyük bir k sm n ders kaynatmakla

 

geçiren, her eyin e lenceden ibaret oldu unu vurgulayan, gelenek ve 
göreneklerimize uygun olmayacak söz ve davran lar n empoze edildi i bir ö renci 
profili çizilmeye çal lmaktad r. Hatta, dersle ilgisi olmayan, matrak ö renci rol 
modelleri ideal

 

olarak gösterilmekte, çal kan ö renciler ise adeta, p s r k, 
psikolojik sorunlar olan, arkada lar taraf ndan sevilmeyen

 

bireyler oldu u 
gösterilmeye  çal lmaktad r. Benzer olumsuz mesajlar okul, ö retmen ve okul 
yöneticileri aç lar ndan da gözlemlenmektedir.  

Bu noktadan hareketle ara t rman n problem cümlesi televizyon 
programlar nda çizilen ö renci, ö retmen ve yönetici profilleri ni irdelemeye 
çal mak eklinde özetlenebilir.  

Amaç 

Çal man n amac , çocuklar ve gençleri konu alan televizyon dizilerinde 
çizilmeye çal lan ö renci, ö retmen ve okul yöneticisi portrelerini bir e itimci 
gözüyle de erlendirerek, verilen mesajlar saptamak, gerçe e uygunlu unu 
irdelemek, iyi örnek te kil edip-etmediklerini mercek alt na almak, genelde e itim 
sistemimizin özelde de ö rencilerin olas olumsuz etkilenmelerine profesyonel bir 
platformda dikkat çekmeye çal makt r. 

Bu çal mada ulusal televizyon kanallar nda yay mlanan ö renci, 
ö retmen, okul ve yönetici senaryolar n i leyen dizilerin incelenmesi 
amaçlanm t r. Kriterlere uygun 12 televizyon dizisi  en az 4 hafta süreyle izlenmi , 
elde edilen bulgular lisansüstü düzeyde ders alan ö renciler, ara t rmac lar n 
meslekta lar

 

ve konu ile ilgisi olaca dü ünülen ki ilerle de tart larak  
ara t rman n ilerleyen bölümlerinde aç klanmaya çal lm t r.  

Önem 
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Ara t rmac lar, birçok televizyon kanallar nda gösterilen ve toplumun 

büyük bir kesimi taraf ndan seyredilen, ö renci, ö retmen, okul ve yönetici 
kavramlar n i leyen dizileri ele tirel bir yakla mla bilimsel bir platformda 
tart maya açarak, özellikle çocuklar m z etkiledi ini dü ündükleri dizilerin 
yorumunun halk ayd nlataca , en az ndan e lence amaçl

 

olarak seyredilen 
dizilere daha ele tirel gözle yakla laca n dü ünmektedirler. Ayr ca, bu çal ma 
akademik anlamda yay mlanan ilk çal malardan biri olma özelli ini 
ta maktad r.  

Televizyon Dizilerindeki Ö renci, Ö retmen ve Yönetici Karakterleri 

Her yay n döneminde televizyon kanallar nda vizyona giren birçok yeni 
dizilerle kar la maktay z. Bu dizilerin senaryolar na bakt m zda ise seyirciye 
olumlu mesajlar verenlerin say s n n oldukça az oldu u gözlemlenmektedir. 
Özellikle bu dizilerdeki ö renci, ö retmen, okul ve yönetici gibi e itimle ilgili 
mesajlar genellikle olmas gerekenin tam tersi ekilde verilmektedir.  

Ara t rmac lar, okul, ö renci, ö retmen ve okul yöneticileri kavramlar n n 
televizyon dizilerinde nas l i lendi ini tespit etmek için belli bir süre izledi i 
çal malar a a da okuyucuyla payla m t r.  

Ö renci  

Seyredilen dizilerde göze çarpan en önemli karakterlerden biri hiç 
ku kusuz ö renciler olmu tur. Ö rencilere verilen roller

 

her nedense 
dü ünmeyen, sorgulamayan, gününü gün eden, k sa yoldan s n f geçmek isteyen, 

ba ar y terlemeden elde edebilmenin yollar n arayan, farkl l zay fl k olarak 
gören

 

olarak kendini göstermektedir. Örne in, Show TV de yay mlanan Hayat 
Bilgisi dizisi bunlardan en olumsuz örneklerden birini olu turmaktad r. Bu dizide 
ö rencilerin ço unun oldukça mar k tav rlar vard r.  Olumlu bir imajm gibi 
sunulan ö renci karakterleri de tam tersine toplumun kabul etmeyece i türden 
ö rencilerdir. mar k, ders çal maktan srarla kaç nan, kopya çekmeyi marifet 
sayan, okula e itim için de il de amata yapmak için gelen ö renciler oldukça 
sevimli (albenili) bir ekilde sunulmaktad r. Ancak çal kan, derslerle ilgili 
ö renciler ise p s r k, anti sosyal, s n f arkada lar

 

taraf ndan reddedilen ve alay 
edilen karakterler olarak empoze edilmektedir. Okulda ba ar l ve ders çal an 
ö rencilere verilen bu roller yolu ile sanki gizlice Okul ve dersler bo eylerdir, 
ders çal mak zaman kayb d r, kopya çekerek de rahatça ba ar l olabilirsiniz  gibi 
istenmeyen mesajlar verilmektedir.  

Ayr ca, bu ara t rma amac yla izledi imiz dizilerde okul ö rencilerinin 
hayat sadece k z-erkek ili kilerinden ibaretmi gibi anlat lmaktad r. Sürekli olarak 
birbirlerine a k olan, k z-erkek arkada lar yla gezip dola an veya kavga eden 
gençler anlat lmaktad r. Bunlar da hayat n gerçekleri say labilir. Ancak e itim-
ö retimle ilgili bir dizide olumlu mesajlar vermek yerine ya da  e itim sisteminin 
sorunlar ndan kopya çekmek, sigara ve alkol kullanmak, kavga etmek vb. gibi 
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önemli konular i lenmesi gerekirken, verilen mesajlar  k z-erkek arkada l na 
indirgenmesi diziyi oldukça s la t rmaktad r.  

Bir de son y llarda moda olan cad peri dizileri de ö rencilerimizin 
hayalperestlikle, çal madan, gayret göstermeden ve terlemeden de hayatta pekala 
bir yerlere gelinebilece i mesaj n vermektedir. Bu diziler de il çocuklar m z , 
gençlerimizi dahi etkileyebilmektedir. Fal bakman n, sihir yapman n, gaipten haber 
vermenin yasak oldu u ülkemizde, yukar da senaryolar k smen özetlenen dizilerin 
her ak am televizyon ekranlar ndan çocuklar m za mesajlar vermesi dü ündürücü 
bir durumdur. Örnek olarak, Kanal D de yay mlanan Sihirli Annem

 

adl dizide 
de di er pek çok konunun yan nda çocuklar n n okul hayatlar ndan 
bahsedilmektedir. Söz konusu dizinin perilerin

 

sihir yapmas üzerine kurulu 
konusu çocuklar gerçek d eylere yöneltmesi nedeniyle oldukça 
ele tirilmektedir. Öyle ki, sihir yapmak ya da sihre inanmak 21. yüzy lda çoktan 
modas geçmi ve Türk E itim Sistemi içerisinde hiçbir ekilde yeri olmayan bir 
konudur. E itim sitemimizde de her yeri geldi inde ö retmenlerimiz taraf ndan 
ça d olarak gösterilmektedir. Ayr ca, sihirli annem dizisini seyreden ö renciler 

de çal madan, terlemeden, gayret harcamadan ba ar l olabilme hayaline 
kap labilmektedirler.  Bu dizilere ek olarak k sa süre yay nda kalan Lise Defteri

 

ve 
Kampüsistan adl dizilerin senaryolar da lise veya üniversite ö rencileri üzerine 

kurulmu tur.  Lise Defteri adl dizide zengin, oldukça mar k ö rencilerin 
gerçek hayattan ve Türkiye gerçeklerinden kopuk hayatlar anlat lmaktad r. Öyle 
ki,  bu dizde baz ö renciler oldukça pahal arabayla okula gelmekte, maddi 
s k nt lar ve hele de ders çal ma konular

 

hemen hemen hiç gündeme 
gelmemektedir. Bu dizide de genellikle ders çal maktan uzak, okulla pek de ilgisi 
olmayan ö rencilerin hayatlar i lenmektedir.  

Kampusistan dizisi ise üniversite ö rencilerinin hayatlar üzerine kurulu 
s ra d mesajlarla dolu  bir dizidir. Burada daha küçük bir ehirden stanbul a 
üniversite okumak için gelen içine kapan k bir k z ö rencinin okula ba lamas yla 
farkl

 

bir hayat kurmas ve yeni arkada lar edinmesi konusu üzerinde 
durulmaktad r. Ancak karakterlerin ço u ders çal makla alakas  olmayan ve hatta 
dizideki ö rencilerin ders çal may

 

yad rgayan gençlerden olu tu u hayretle 
izlenmektedir.  Üniversite hayat yla pek de ilgisi olmayan çe itli olaylar n da 
sergilendi i bu dizide de ders çal mamak, s n fta mar kça karakterler sergilemek, 
okul d ndaki hayatta bo eylerle u ra mak, mümkünse hiç zaman kaybetmeden 
bir k z veya erkek arkada edinmek ve tüm hayat n bu arkada na endekslemek 
üniversite hayat n n gerçeklerinden ve gereklerindenmi gibi  ifade edilmektedir.  

TRT de yay nlanan Kuzenlerim

 

adl dizide ikisi üniversiteye giden ve 
birisi de  çal an üç k z kuzenin ve arkada lar n n stanbul daki hayatlar 
anlat lmaktad r. Bu dizi zaman zaman ders çal maktan, tiyatro gibi sosyal 
etkinliklerden bahsetmesine ra men dizinin ana konu örgüsü yine bu üniversite 
ö rencilerinin arkada lar yla ve özellikle de k z ve erkek arkada lar yla olan 
ili kileri üzerine in a edilmi durumdad r. Sanki üniversiteye gitmek bir an önce 



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say : 23 Y l : 2007/2 (369-378 s.)  

374

 
k z veya erkek arkada edinmekten ibaretmi gibi gösterilmekte, gerçek üniversite 
ö rencilerinin idealleri, üniversiteye gitme amaçlar , hedef ve hayalleri genellikle 
pek i lenmemektedir. Böyle bir dizinin TRT gibi milletin vergileri ile desteklenen 
bir kanalda yay mlanmas da büyük bir talihsizliktir.  

Yine TRT de yay nlanan Koçum Benim

 

adl dizi de Hayat  Bilgisi

 

dizisinde oldu u gibi mar k, sayg s z, hayatla dalga geçen lise ö rencilerinin okul 
hayatlar n anlatmaktad r. Bu dizide derslerle pek ilgisi olmayan, ama basketbola 
a k örgencilerin spor tutkular anlat lmaktad r. Okul d faaliyetlerin ve spor 
sevgisinin vurgulanmas , ö rencilerin beden e itimi ö retmenlerine (basketbol 
koçlar na) olan sevgi ve ba l l klar , beden e itimi ö retmeninin ö renciler için 
gösterdi i çabalar bu dizinin verdi i olumlu mesajlardand r. Ancak sporla a r 
derecede ilgili olan ö rencilerin derslerini pek de önemsememeleri, hatta derslerde 

mar k ve ilgisiz tav rlar tak nmalar izleyen gençlere gizliden gizliye E er ders 
d herhangi bir etkinlikle u ra yorsan z dersleri pek de önemsemeyebilirsiniz 
gibi haddini a an bir mesaj verilmektedir. Halbuki bu dizi sporda ba ar l oldu u 
kadar dersleriyle de ilgili ö rencilerden bahsetseydi çok daha olumlu bir mesaj 
vermi olacakt . Ayr ca bu dizide ö retmenler de pek olumlu olarak temsil 
edilmemektedir. Genel itibariyle ö rencilerle olumlu ili kileri olan ö retmenlerin 
ilginç özellikleri vurgulanmaktad r. Örne in; ngilizce ö retmeninin bask n bir ive 
ile konu mas , düzgün bir Türkçe sinin olamay tuhaf  bir durumdur. Yine 
ö rencilerin baz derslere s rf o derslerin ö retmenleri genç ve güzel bayanlar 
olduklar için ilgi göstermeleri çok yanl bir mesajd r. Yine gençlerin dünyas 
kad n-erkek ili kilerine indirgenmektedir. 

K zlar Yurdu

 

son zamanlarda Show TV de yay nlanmaya ba layan 
üniversite gençli iyle ilgili yeni bir dizidir. Ad ndan da anla laca gibi bir 
üniversite k z yurdunda ya ananlar anlat lmaktad r. Olumlu insan ili kilerinin 
vurguland dizide k zlar n güzel dostluklar üzerinde durulmaktad r. Ancak okul 
hayatlar ndan çok özel ya amlar nda ya ad klar anlat lmaktad r. Burada görme 
özürlü bir k z ö rencinin üniversite okuma mücadelesi anlat larak diziye ilginç bir 
mesaj eklenmi tir. Yine de buradaki ö rencilerin de e itim-ö retim meseleleriyle 
pek ilgilendikleri söylenemez. Dizideki ö renciler sanki stanbul a hayatlar n 
ya amaya gelmi ler gibi bir mesaj verilmektedir. Buradaki yurt yöneticisi de 
oldukça dikkat çekicidir. Oldukça kat ve kuralc olan bu yönetici yurdu çok iyi bir 
ekilde idare etti ini sanmakta, ancak k zlar n kendisinin haberdar olmad bir çok 

i çevirdi ini fark edememektedir. Öyle ki, yurttaki görevliler bile müdireden 
tarafta de il, k zlardan yana tav r sergilemektedirler. Burada sertli in ve a r 
kuralc l n gençlerle ileti im kurmay engelleyen en büyük sorunlardan biri 
oldu u, bunun yerine gençlerle diyalog kurmaya çal man n çok gerekli ve önemli 
oldu u anlat lmak istenmektedir. Bu aç dan yurt müdiresi karakteri a a lanmadan, 
gerçek hayatta olabilece i ekilde sunularak do ru bir mesaj verilmeye 
çal lmaktad r. Özetle, ö renci k yafetlerine bak ld nda gömlek pantolon ya da etekler 
d ar da, kravat iki kar yakan n alt nda tipler olarak gösterilmektedir. Dizinin bu 
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kadar ele tirilebilmesine kar n ne yaz k ki çocuklar m z bu dizilerdeki olumsuz 
söz ve davran lar taklit etmekte gecikmemi ve etkisini hemen göstermi tir. 
Kopya çekmenin, gününü-gün etmenin, haylazl n, ders asman n ve kaynatman n 
adeta bir marifet

 

olarak sergilendi i, k z-erkek arkada l n n örf ve adetlerimize 
hiç de yak mayacak boyutlarda olmas n n adeta normal bir ya am tarz gibi 
gösterilmesi ve sonuçta da s n f n hemen hepsinin üniversiteyi kazanmalar bu 
dizileri izleyen büyük bir kitleyi olumsuz yönde etkileyece i görü ündeyiz.  

Ö retmen 

Türk E itim Sistemi nde ve kültürümüzde ö retmenin yeri ve ö retmene 
verilen de er çok büyüktür. Fakat ne yaz k ki günümüzde ilk, orta ve yüksek 
ö retimde görev yapan ö retmenlerimize gerek ö renciler ve gerekse toplum 
taraf ndan istenilen sayg gösterilmemekte ve her geçen gün ne yaz k ki 
ö retmenlik mesle inin prestiji dü mektedir.  

Ö retmenlerin toplum gözündeki öneminin dü mesine onlar n ekonomik 
düzeylerinin kötüle mesinin yan nda medyan n da etkisi hiç yads namaz. Öyle ki, 
günümüzde vizyonda olan ya da belli bir süre vizyonda kalan ve toplumun geneli 
taraf ndan seyredilen dizilerin bir ço unun senaryolar ndaki ö retmen

 

profillerine bakt m zda da benzer mesajlar verilmeye çal lmaktad r. Örne in, bu 
dizilerden Hayat Bilgisi , Kampüsistan

 

ve di er dizilere bakt m zda bu 
fikirleri destekledi ini görmekteyiz. 

Yine sadece bir ö retmenin kahraman gibi lanse edilmesi, di er 
ö retmenlerin ise a r dindar veya siyasetle ilgili imajlarla sunulmas oldukça 
olumsuz mesajlar vermektedir. Bir de ö retmenlerin siyaset, ticaret gibi konularla 
ilgilenmesi kanunen yasak oldu u halde bu dizide özellikle iki ö retmenin çe itli 
ideolojik fikirlerini srarla ön plana ç kar lmas n n amac anla lmamaktad r.  
Ayr ca bu ö retmenlerin baz lar n n okul d nda ba ka i lerle u ra rken 
gösterilmesi ö retmenlik mesle iyle pek ba da mamaktad r.  

Öyle bir ö retmen profili ki, her eyin en iyisini o bilir, adeta elindeki 
sihirli bir de nekle dokundu u her sorunu çözer, fakat nedense bran olan tarih 
dersini do ru-dürüst anlatamaz. öyle ki, izlemeye ald m z zamanlarda gösterilen 
bölümlerin hemen hiç birinde an lan tarih ö retmeni ders anlatmam , sadece falan 
sayfay aç n okuyun demekle yetinmi tir. 

Öyle bir tarih ö retmeni ki, sevgililer gününü s n f nda kutlad halde 
Çanakkale Sava lar , Sivas Kongresi ve stiklal Sava lar m zdan nedense hiç 
bahsetmemi tir. Her ne amaçlam sa a z na sak z etti i hoca camide  tekerlemesi 
ile milletin manevi de erleri ile sürekli olarak  oynamay bir marifet saym t r.  

E er model bir ö retmen ise ya da olmaya çal yorsa s n fta ders anlatmas 
bak mdan da model olmas beklenirdi. Hani ne güzel söylenmi , tarih yazmak 
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tarih yapmak kadar önemlidir . Biz de diyoruz ki, ö rencilerine milletinin 
tarihinin hakk n vererek anlatmak da tarih yazmak kadar önemlidir.

  

Örne in, senarist ça da

 

ö retiminden o kadar uzak ki, dizinin ba rolünü 
oynayan ö retmen ö rencileri sözlü yapar m, d ar atar m, bir veririm

 

vb. gibi 
ilkel yöntemlerle korkutmaya çal maktad r. An lan ö retmen, seyretti imiz hemen 
hiçbir bölümde ders anlat rken bilgisayar, tepegöz, Internet vb. gibi teknolojik 
imkanlardan yararlanmam t r. Ders kitab n z n u sayfas n aç n ve okuyun 
direktifi ile ders i lemeye çal maktad r. Çünkü senaristin amac ne yaz k ki e itim 
ö retim konular nda olumlu mesajlar vermek de il, olumsuz mesajlar pahas na da 
olsa dizinin yay nland kanal n seyredilme oran n artt rmakt r.   

Yönetici 

Bugün çe itli denemeler göstermi tir ki, iyi bir yönetici bir kurulu un 
ba ar ya ula mas nda en önemli unsurdur. Eldeki kaynaklar, imkanlar ayn oldu u 
halde iyi bir yönetici elinde ba ar ya ula an kurulu , kötü bir yöneticinin 
yönetiminde verimsiz bir  çal ma sergileyebilmektedir1.  

Peker de2, okul örgütlerinin amaçlar na ula t r lmas nda en önemli 
sorumlulu u, okulu idare eden yöneticilerden bekledi inin alt n çizerek örgütlerin, 
ellerindeki madde ve insan kaynaklar n etkin ve verimli bir biçimde kullanarak 
amaçlar na ula malar n n temelinde; yöneticilerin yönetim bilgileri, becerileri, 
tutumlar ve sorun çözme yeterliklerine sahip olmalar n n yatt n savunur. Bu 
nedenledir ki, e itim yöneticileri, e itim sürecinin etkili anahtarlar 3, okulun yasal 
liderleri, okulda otorite ve gücün en önemli simgesi ve sahibidirler4.  

Okul yöneticilerinin ara t rmalarla da desteklenen önemine ra men ne 
yaz k ki onlara gereken de er verilmemekte ve hatta duruma göre okul yöneticileri 
toplumun gözünde rencide edilebilmekte, ö rencilerin, ö retmenlerin ve özellikle 
toplumun gözünde küçük dü ürülmeye çal lmaktad r. Dizideki okul müdürü 
karakteri, etkili, çal kan, ba ar l okul müdürlerini de maalesef di erleri ile ayn 
kefeye koymakta ve paragöz, asabi, okulu ticarethaneye dönü türen birileri olarak 
zan alt nda b rakmaktad r. 

Sonuç olarak ö retmen, ö renci ve yönetici karakterleri içeren dizilerin 
topluma pek de olumlu mesajlar sunmad klar rahatça söylenebilecek bir gerçektir. 
Öyle ki, ö rencili in mar kl k yapmak, ders çal madan s n f geçmek ve ustaca 
kopya çekmekten ibaret oldu u izlenimleri verilmektedir. Ayr ca ergenlik 
ça ndaki ve ilk yeti kinlik dönemindeki gençlerin hayat nda k z-erkek (kar 

                                                

 

1  Nuri Tortop  (1999). Personel Yönetimi, Alt nc Bask , Ankara: Yarg

 

Yay nlar . 
2  Ömer Peker  (1994). Yönetici E itimi, 2. Bask , Ankara: TODAIE. 
3  OECD (1991). Ireland: Review of National Policies for Education. Paris. 
4  Kemal Güçlüol (1985). E itim Yönetiminde Karar ve Örnek Olayla.Ankara: Kad o lu Matbaas . 
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cinsle olan) ili kilerinin çok önemli oldu u herkesin kabul edece i bir gerçektir. 
Ancak bu dizilerde gençlerin hayat n n k z-erkek ili kilerinden ibaretmi gibi 
gösterilmesi çok yanl bir durumdur. Tüm bunlar n yan s ra toplum gözünde 
sayg n bir imaj olan ö retmen ve müdür karakterlerinin de s rf komedi dizisi 
yapmak u runa bu kadar dejenere edilmesi mi gerekmektedir? Üniversite 
gençlerinin de amaçs z insanlarm gibi sunulmas da toplumun üniversitelere bak 
aç s n zedeleyebilece i için pek do ru bir davran de ildir. Bu tür diziler 
çekilirken topluma verilen psikolojik ve sosyal mesajlar özenle seçilmelidir.      

Bir okulun ba ar s ndan da ba ar s zl ndan da sorumlu tutulan okul 
yöneticileri 5, televizyon dizilerinde olumlu mesajlar verecek ekilde i lenebilme 
ans bulamam t r. Halbuki, en az ndan Milli E itim Bakanl

 

özellikle TRT 
Televizyonlar ile de koordineli bir çal ma yaparak ba ar l konular n i lendi i, 
an lan karakterler hakk nda pozitif mesajlar n verildi i örnek olaylar 
yay mlamal d r.   

Sonuçlar ve Öneriler 

Sonuçlar 

Okul, toplumun e itim kavram ve hizmetiyle özde le tirdi i kurum, 
e itim sisteminin en i levsel parças ve üretim amaçl örgütlenmesidir6. Okul, çok 
boyutlu bir olayd r ve ülkenin geli mesi, ilerlemesi, kalk nmas ile do rudan ilgili 7 

olup önceden belirlenmi e itim amaçlar na uygun olarak ö rencilerin 
davran lar n de i tirecek veya yeni davran lar kazand racak ya ant lar haz rlay p 
sunan sosyal bir aç k sistemdir8.  Okul denilen aç k sistemin etkilili inden, çevreye 
uyumunu sa lamaktan, etkin bir biçimde süreklili inden, örgüt içinden ve d ndan 
gelen istekleri yan tlamaktan sorumlu ki i de okul müdürüdür. 

Türkiye nin genelini dü ünecek olursak büyük bir kitlenin evinde 
televizyon vard r. 

Ve de önemli bir kitle televizyonda okunan haberlerin, dizilerde çizilen 
portrelerin ya da verilen mesajlar n kesin do rulu una

 

inanabilmektedir. Hal 
böyle olunca, televizyon dizilerinin olumlu mesajlar vermesinin ne kadar önemli 
oldu u anla lmaktad r. 

Özetle, okulda ö retmenlerin vermeye çal t bilgiler, davran lar, okul 
d nda  da aileler, akran gruplar , arkada çevresi ve özellikle televizyon, radyo vb. 
kitle ileti im araçlar  taraf ndan desteklenmedi i sürece, ekonomik bak mdan ne 
                                                

 

5  Mustafa Çelikten (2004). Bir Okul Müdürünün Günlü ü, F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, Cilt 14, Say :1. 

6   Aytaç Aç kal n  (1998). Toplumsal, Kurumsal ve Teknik Yönleriyle Okul Yöneticili i. Ankara: 
PEGEM. 

7  MEB (1993). Ondördüncü Milli E itim uras : Raporlar, Görü meler, Kararlar. Istanbul: Milli 
E itim Bas mevi. 

8   brahim E. Ba aran (1993). Türkiye E itim Sistemi. Ankara: Kad o lu Matbaas .  
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kadar ilerlersek ilerleyelim, ça da medeniyetler seviyesine ula amayaca zd r. 
Ara t rman n giri k sm nda belirtti imiz bir çocu un e itiminden tüm köy 
sorumludur

 

özdeyi i ile de bu mesaj verilmeye çal lmaktad r.  

Öneriler 

Ö renciler her eyi k sa yoldan ve külfetsiz elde etmeye çal maktalar ve 
onlara hayat n bir s nav olu u ve hayattaki önemli eylerin hep çal larak, gayret 
sarf edilerek olmas gerekti i, zirveye uçarak gelinebilece ini ama böyle 
geli lerde zirvede fazla kal namayaca mesaj verilmelidir.  

Baz televizyon programlar n n olumsuz içerikleri hiç fark nda olmadan 
bireyleri sorumsuzlu a itebilmektedirler. Gözlemledi imiz kadar yla veliler bu ne 
yaz k ki gerekli duyarl göstermemektedirler. Yukar da da örnek verdi imiz gibi 
ö renciler ö retmenlerle olan ili kilerini bu dizilere göre yönlendirmekte, 
dizilerdeki oyuncular n giyim tarzlar n , saç sekilerlini, konu ma tarzlar n örnek 
olarak hayata geçirmektedirler. Bu problemlere önlem al nmad taktirde ba ar l 
bireyler yeti tirmek için ç rp nan yöneticilerin, ö retmenlerin ve velilerin görevleri 
zorla acakt r. 

Sonuç olarak Türk E itim Sisteminde ideal Yönetici: li kilerinde 
demokratik, güdüleyici, vizyon sahibi, yenilik ve de i ikliklere aç k; Ö retmen: 
ö rencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun ö renme ortamlar haz rlayabilen, 
alan ndaki yenilikleri takip eden ve de i ikliklere çabuk adapte olabilen, teknoloji 
kullanmaya yatk n ve kendini geli tirmeye önem veren; Ö renci: ara t rmac , 
sorgulay c , ileti im kurma becerisine sahip, yarat c üretken ve tak m çal mas na 
yatk n olmal d r.   
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