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ÖNSÖZ 

Hızla gelişen ve değişen, iletişim çağı olarak da adlandırılan içinde 

yaşadığımız bu çağ, bireylerin çağın özelliklerine uygun bazı 

niteliklerle donanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu anlamda, bireylerin 

geniş çerçevede dünyaya ve içinde yaşadığı topluma, dar çerçevede 

ise kişisel ve toplumsal yapıyı önemli düzeyde etkileyen medyaya ve 

onun ürünlerine, akılcı ve sistematik düşünerek yaklaşan, okuyan, 

araştıran, sorgulayan, tartışan, eleştiren, iyi bilgilenmeye çalışan, 

öğrenen ve üreten bireyler olarak yetişmesi oldukça önemlidir. Bu 

nitelikler de büyük ölçüde, toplumların belkemiği olan eğitim 

kurumlarında kazandırılabilecek özelliklerdir. Bu yüzden birçok 

ülkenin, eleştirel düşünme ve medya okuryazarlığı eğitimini bir 

şekilde eğitim sistemlerine entegre etmeye çalıştığı görülmektedir.  

Bu çalışma, ilköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme 

düzeylerinin, medya okuryazarlığı dersi ve çeşitli değişkenler 

açısından incelenmesi ve kitle iletişim araçlarını kullanma 

alışkanlıkları açısından medya okuryazarlığı dersini alan ve almayan 

öğrencilerin arasında bir fark olup olmadığının saptanması amacıyla 

gerçekleştirilmiştir.  

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen araştırmanın örneklemini, 

İstanbul’da 8 farklı ilköğretim okulunda 6. ve 7. sınıflarda öğrenim 

gören 725 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerin 

eleştirel düşünme eğilimleri, araştırma kapsamında geliştirilen 

Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği aracılığıyla ölçülmüş ve 
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örnekleme ait diğer bilgiler araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel 

Bilgi Formu ile edinilmiştir. 

Elde edilen verilerin analizi için, frekans ve yüzde değerleri 

hesaplanmış, değişkenler arasındaki farklılaşmanın bulunması için 

İlişkisiz Grup “t” Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi, kategorik 

değişkenler arasındaki ilişkinin bulunması için Ki- Kare Testi 

kullanılmıştır. Analizler SPSS programı aracılığıyla gerçekleştiril-

miştir. 

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde hazırlanan 

“İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinde Medya Okuryazarlığı ve 

Eleştirel Düşünme Üzerine Bir Araştırma” başlıklı yüksek lisans 

tezinden türetilmiş bu çalışmanın ilköğretim öğrencileri için 

hazırlanan medya okuryazarlığı derslerine, bu konuda çalışan 

uzmanlara ve eğitimcilere rehberlik etmesi beklenmektedir. 

Öğr. Gör. Side YILDIRIM ANKARALIGİL 
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GİRİŞ 

Eğitimin temel amaçları arasında, kendini tanıyan ve geliştiren, iyi 

bilgilenmiş ve bilimsel bakış açısına sahip, toplumsal uyum düzeyi 

gelişmiş, aktif, demokratik, insan haklarına saygılı bireyler 

yetiştirmek yer alır. Pykett (2004)’ e göre,  toplumda daha 

demokratik daha iyi vatandaşlar yetiştirebilmenin yolu, okullarda 

öğrencilere eleştirel düşünebilme becerilerini kazandırmaktan 

geçmektedir. 

20. yüzyıl süresince yapılan araştırmalar, okullarda sunuş ve ezber 

yöntemlerinin baskın olduğunu, öğrencilerin edilgen olarak bilgiyi 

alıp, sadece basit düzeyde hatırlama ve kavrama gerektiren öğretmen 

sorularını yanıtladıklarını  ortaya koymuştur (Onosko, 1988).  

Cotton (1991)’a göre 21. yüzyıl, eğitimli bir bireyin temel bir 

özelliği olarak, demokratik bir toplumda sorumluluk sahibi, duyarlı 

bir vatandaş olmanın bir şartı olarak, giderek artan geniş bir meslek 

grubu için de çalıştırılabilirlik becerisi olarak görülen, dikkatli, 

özenli ve derin düşünme yeteneği gelmektedir. Bir çoğuna göre bilgi 

çağı olarak adlandırılan bu çağda, bilgi üretimiyle birlikte, sürekli 

eğitim ve nitelikli insan faktörü önem kazanmakta, iletişim 

teknolojileri gibi yeni gelişmeler ile, ekonomik, sosyal, kültürel ve 

siyasal açıdan sanayi toplumunun da ötesinde bilgi teknolojilerine 

dayalı olarak biçimlenen yeni bir yapılanmaya girildiği 

görülmektedir (Aktan ve Tunç, 1998). Bu yapılanmada, bilgi ve 

buna paralel olarak hızla gelişen teknoloji, içinde bulunulan çağa 

ayak uydurabilmeyi giderek güçleştirmektedir. Bunun yanında kitle 
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iletişim araçlarının bütün dünyada en ücra yerlere kadar ulaşması, 

dünyada meydana gelen olayların izlemesinin anlık düzeye 

inmesine, insanların özellikle televizyon, cep telefonu ve internet 

aracılığıyla her geçen gün farklı kaynaklardan gelen yoğun bir bilgi 

akışına maruz kalmalarına sebebiyet vermektedir. Bilgi yayılımının 

kolaylaşması aynı zamanda farklı fikir, düşünce veya ideolojilerin 

diğer insanlara ulaştırılabilme-sini; reklam ve propagandalarının 

yapılabilmesini kolaylaştırmaktadır (Akar, 2007). 

Bu bilgi bombardımanı karşısında, insanların gördükleri ve 

duyduklarına nasıl tepki vereceği önemli bir sorun olmaktadır. Bu 

sorunun çözümlerinden birisi, karşılaşılan yeni bilgi ve düşünceleri 

sorgulamadan olduğu gibi alıp kabul etmektir. Bu süreçte birey 

tarafından hiç çaba sarf edilmemekte ya da seçim aşamasına 

gelindiğinde az bir çabayla başkalarının fikirlerinin alınıp 

kullanılması söz konusu olmaktadır. O yüzden bu çözümler oldukça 

rahatlatıcıdır. Soruna yönelik diğer bir çözüm ise, bireyin karşılaştığı 

bilgi ve düşüncelere yönelik doğru soruları sorarak kendi bakış 

açısını oluşturmasıdır. Bu çözüm, diğer çözüme göre bireyin daha 

yoğun bir çaba sarf etmesini gerektiren uzun ve zahmetli bir süreçtir. 

Bu süreç, “eleştirel düşünme süreci” olarak adlandırılmaktadır 

(Derelioğlu, 2004). 

Eleştirel Düşünme, okulların bilgi vermek ve deneysel datayı 

ezberlemeyi talep etmekle daha az ilgilenmesi gerektiği fikriyle 

1980’ler boyunca belirgin bir şekilde gelişen düşünce 

hareketlerinden biridir. Eleştirel düşünmenin temel mantığı, eleştirel 
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kabiliyetle donatılmış bir bilgi toplumu; bilgiyi üretmek ve 

geliştirmek üzerine kurulu bir toplum oluşturmak üzerine kuruludur 

(Feuerstein, 1999). 

Facione ve arkadaşları’na (1994) göre, eleştirel düşünmenin yedi 

boyutu bulunmaktadır. Bu boyutlar şu şekildedir: 

1) Doğruyu arama: Alternatifleri veya birbirinden farklı 

düşünceleri değerlendirebilmedir. 

2) Açık fikirlilik: Farklı yaklaşımlara karşı hoşgörülü ve kendi 

hatalarına karşı duyarlı olabilmedir. Açık fikirlilikteki temel mantık 

bireyin karar verirken sadece kendi düşüncelerine değil 

karşısındakilerin görüş ve düşüncelerine de dikkat etmesidir. 

3) Analitiklik: Potansiyel olarak sorun çıkabilecek durumlara 

karşı dikkatli olma ve zor problemler karşısında bile akıl yürütme ve 

nesnel kanıt kullanma eğilimini ifade eder. 

4) Sistematiklik: Örgütlü, planlı ve dikkatli araştırma 

eğilimidir. Kaotik bir akıl yürütme davranışı yerine bilgiye dayalı ve 

belirli bir prosedür izleyen bir karar verme stratejisi kullanma 

eğilimi demektir. 

5) Kendine güven: Kişinin kendine ve akıl yürütme 

süreçlerine duyduğu güveni yansıtır.  

6) Meraklılık veya entelektüel meraklılık: Herhangi bir 

kazanç veya çıkar beklentisi olmaksızın kişinin bilgi edinme ve yeni 

şeyler öğrenme eğilimini yansıtmaktadır. 

7) Olgunluk: Zihinsel olgunluk ve bilişsel gelişim olarak 

tanımlanmaktadır. 
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Ennis (2002) ise, eleştirel düşünen bireyin özelliklerini şu şekilde 

listelemektedir: 

1. Açık fikirlidir ve alternatiflere açıktır. 

2. İyi bilgilenmiş olmaya çalışır. 

3. Kaynakların güvenirliğini değerlendirir. 

4. Sonuçlara, mantıksal nedenlere ve varsayımlara ulaşır. 

5. Bir düşüncenin mantıksal nedenlerini, varsayımlarını ve 

kanıtlarının kabul edilebilirliğini de göz önünde bulundurarak 

iyi bir yargıda bulunur. 

6. Mantıksal bir görüş geliştirebilir ve bu görüşünü savunabilir. 

7. Uygun açıklayıcı sorular sorar. 

8. Mantıklı hipotezler oluşturur; iyi deneyler planlar. 

9. Terimleri bağlama uygun bir şekilde tanımlar. 

10. Sonuçlara ulaşırken ihtiyatlıdır. 

Munzur’a (1999) göre eleştirel düşünme, çocuk ve gençleri yeni 

kuşağın, eski kuşağın yanlışlarını gördüğü ve seçenek üreterek aynen 

yaşamak zorunda kalmadığı, koşulları zorladığı bir beceriye işaret 

eder. Munzur’a (1999) göre bu beceri, insanların “insan” olarak 

beklentilerinin arttığı ve beklentilerinin yanıtlandığı, aklın ve 

düşüncenin egemen olduğu, demokrasi, insan hakları, insan ilişkileri 

ve bilim alanlarında daha ileri, mutlu, üretken, özgür, çağdaş, 

sorunlarıyla baş edebilen bir yaşama ciddi katkılar sağlayabilecek 

niteliktir. 

Özden (2005), zorunlu eğitimini bitiren öğrencilerin okuduklarından 

ve dinlediklerinden mantıksal çıkarımlarda bulunmayı, satır aralarını 
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okumayı, değişik imaları görebilmeyi ve sonuç çıkarmayı alışkanlık 

haline getirmeleri gerektiğini savunur. Özden’e (2005) göre, 

düşünme becerilerini kazandırma, öğretimin özü olmalıdır. 

Norris’e göre, eleştirel düşünme bir alternatif veya isteğe bağlı bir 

özellik değildir; aksine eğitimin bir idealidir. Eleştirel düşünme 

becerisinin bireylere kazandırılması onlardaki sorumluluk 

duygusunu geliştirir. Bununla birlikte entelektüel, ahlaki ve duygusal 

sorumluluğun gelişmesi, ilkelerin oluşmasına da imkân sağlar. 

Öğrenme ve öğretmenin gelişebilmesi öğretmen ve öğrencilerin 

eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesine bağlıdır (Walsh ve 

Paul, 1988). 

Eleştirel düşünme, günümüzde başarılı bir yaşamın sürdürülebilmesi 

için, sadece eğitimcilerin değil, kamu yönetiminde bulunan 

bürokratların ve genel olarak işverenlerin de önem verdiği bir 

düşünme biçimidir. Daha pragmatik bir açıdan bakıldığında, 21. 

yüzyılın işletmelerinde ve organizasyonlarında çalıştırılmak için 

aranan kişilerin, artık sadece söylenenleri yapan değil, aksine 

eleştirel düşünme ve karar verme becerilerini kullanarak inisiyatif 

alan kişiler olmaları istenmektedir (Kökdemir, 2003). Braman 

(1999) da,  eleştirel düşünme becerisinin sadece akademik 

ortamlarda değil sorun çözmeye yönelik her platformda önemli 

olduğunu belirtmektedir. 

Özellikle eleştirel düşünmenin ve reflektif düşünmenin geliştirilme-

siyle bağlantılı temel alanlardan biri, medya okuryazarlığıdır. Medya 

okuryazarlığı, medyanın ve medya mesajlarının içeriği üzerine 
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çalışarak ve eleştirel karşılıklar vererek üst-bilişsel, reflektif 

stratejiler geliştirmeyi amaçlamaktadır (Feuerstein, 1999). Megee 

(1997), medya okuryazarı olduğu düşünülen kişinin, seçim yapma, 

soru sorma, değerlendirme ve üretme yeteneğinin olması gerektiğini 

savunur. 

Bireyin karşılaştığı bilgi ve düşüncelere yönelik doğru soruları 

sorarak kendi bakış açısını yaratması ve kendi fikirlerini oluşturması 

süreci ise “eleştirel düşünme süreci” olarak adlandırılır (Derelioğlu, 

2004). 

Bugüne kadar medya okuryazarlığı kavramının birçok tanımı 

yapılmıştır. En genel şekliyle “Medya okuryazarlığı, yazılı ve yazılı 

olmayan farklı formatlardaki (televizyon, sinema, reklamlar, internet 

vs.) iletilere erişim, onları çözümleme, değerlendirme ve iletme 

yeteneği olarak tanımlanmaktadır (İnceoğlu, 2007). 

Günümüzde, kitle iletişim araçları, telekomünikasyon ve bilgisayar 

sistemleri iç içe geçmiştir. Veri iletişimi ve telefon iletişimi aynı 

iletim linklerini ve donanımı kullanabilmektedir ya da internetteki 

enformasyon hizmetleri ile iletişim hizmetlerinin iç içe geçmesi gibi 

hizmet düzeyinde bir birliktelik meydana gelmiştir. Telefon, radyo-

televizyon yayınları ve baskı işlemleri sayısallaşmıştır. Toplumsal 

sınıflar değişmiştir (Uğur, 2002). Bu süreçte en önemli değişiklikler 

ise uydu yayıncılığına geçişle başlamıştır. Uydu yayınların çok 

yüksek maliyetli olması, sistemin kitlelere açılması zorunluluğu 

doğurmuş; bu durum beraberinde özelleştirmeyi getirmiştir. 

Özelleştirme politikaları sonucunda ise radyo-televizyon alanında 
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kamusal tekeller kaldırılmış ve kamu hizmeti yayıncılığı büyük bir 

darbe yemiştir. Bu gelişmeye koşut olarak sayıları yirmiyi 

geçmeyen, çoğu ABD yada AB çıkışlı dev medya kuruluşu tüm 

dünyaya hakim hale gelmiş ve "global medya"nın temelleri atılmıştır 

(Kaya, 1999). Başka bir değişle dünya, enformasyonun insanlığın 

üzerine yağmur gibi yağdığı, zamanın küçücük parçalara ayrıldığı, 

her şeyin anında olup, anında yaşandığı “global bir köye” 

dönüşmüştür (Mc Luhan ve Fiore, 1996). 

Medya sektörüne ülkemiz açısından bakıldığında, çok çeşitli kanal 

ya da medya metni var gibi görünse de, medya endüstrisinde son on 

beş yıldır yoğunluk kazanan bir tekelleşmenin olduğu görülmektedir. 

Bu tekelleşme ile birlikte büyük sermaye gruplarının artan 

egemenliği, medya profesyonellerini katılımcı ve eşitlikçi 

demokrasinin temel ilkeleri ve etik değerleri üretime taşımaktan 

alıkoymuş, başarının ölçütleri de rating’ler ve çok satma haline 

gelmiştir (Binark ve Gencelbek, 2007). Medya sektörünün içinde 

bulunduğu bu durum kamu hizmeti anlayışının geri plana itilmesini 

ve kuralsızlık döneminin başlamasını getirmiş, bu dönemde tek amaç 

ise tüketim arttırıcı çalışmalar yapmak olmuştur (İnceoğlu, 1998). 

Özellikle uydu aracılığıyla yapılan televizyon yayınları, ülkelerin 

yayın ilkelerini, yasaklarını geçersiz kılmaya başlamış; bu süreçte 

sınırlar ötesi televizyon anlayışı oluşmuş, bu şekilde yayın yapan 

televizyon şirketleri ile birlikte “dördüncü güç” olan medya 

ekonomik, siyasal, kültürel toplumsal ve hukuksal yapılarda 

değişimlere yol açmıştır (Savaş, 2001). Çok değil yaklaşık 40–50 yıl 

öncesinde, kültürün aktarımı ve toplumsal devamlılığı sağlayan 
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temel kaynak, bireyler, gruplar ve kurumlar arasındaki etkileşimler 

(çoğunlukla yüz yüze) iken bugün, elektronik medya, özellikle de 

televizyon, kültürün inşasında gerçek ilişkilerin işlevini ikame eder 

hale gelmiştir (Cesur ve Paker, 2007).  

Potter (2004)’a göre, bu yoğun mesaj evreninde, medya iletileri 

yeteri kadar bilinçli bir şekilde analiz edilip, değerlendirilip, doğru 

bir şekilde yorumlanmadığı zaman hemen hemen bütün medya 

iletilerine (olumsuz olanları da dahil) otomatik olarak maruz kalınır. 

Bunun sonucunda gerekli olan bilgi ayırt edilemez ve mesajlar 

bilinçsizce kabul edilir. Medyanın yarattığı bu durumdan, 

yetişkinlere göre daha fazla öğrenmeyi arzulayan, değişikliklere açık 

bir çağda olan çocuklar ve gençler daha fazla etkilenmektedir 

(Kulaksızoğlu, 2001). Bu yüzden maruz kalınan bu mesaj 

bombardımanına karşı bireyleri daha iyi hazırlama düşüncesi ulusal 

ve uluslararası organizasyonları biçimlendirmiş, bu eğitimsel çabalar 

bir medya okuryazarlığı hareketi oluşturmuştur (Arke, 2005). 1999 

yılında sadece yedi ülke medya okuryazarlığını öğrenmeye ihtiyaç 

olduğunu belirtirken, 2002’de 50 ülke müfredatlarında medya 

okuryazarlığı eğitiminin olmasını tavsiye etmiştir (Tugend, 2003).  

Avrupa Konseyi raporlarında, özellikle gençlerin yanlı 

enformasyona maruz kalıp ne düşüneceğini şaşırmış insanlar 

olmaları yerine, doğru düşünce geliştirebilen, eleştirel bakış açısına 

sahip bireyler olabilmeleri açısından medya okuryazarlığı eğitiminin 

önemini kabul etmiştir. Medya okuryazarlığı eğitimi, medya 

mesajları karşısında gençleri güçlendirme ve özgürleştirme amacı 
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taşımaktadır. Konseye göre gençlerin, medya kurumları, medya 

teknolojileri ve medya profesyonelleri tarafından gerçekliğin nasıl 

yeniden temsil ve yeniden inşa edildiğini anlamalarına yardımcı 

olmak, resmi eğitimin sorumlulukları arasındadır (Stobart, 1995).   

Ülkemizde, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile Radyo ve 

Televizyon Üst Kurulu uzmanları ve İletişim Bilimleri 

akademisyenlerinden oluşan bir komisyon tarafından hazırlanan 

Medya Okuryazarlığı Programı’na (Komisyon, 2007a) bakıldığında 

da, bu eğitimin bireylere, “eleştirel bir çözümleme olanağı” 

sağlamayı hedeflediği belirtilmektedir. Çünkü eleştirel düşünme, 

temelde bilgiyi etkili bir biçimde elde etme, değerlendirme ve 

kullanma yeteneği ve eğilimine dayanır (Demirel, 2004). Bu 

özelliklere sahip, medya okuryazarı olan çocuklar, Bazalgette 

(1997)’nin de belirttiği gibi fantazi tarafından aldatılmaz, şiddet 

tarafından sömürülmez veya tecimsel niyetler tarafından manipüle 

edilmezler. Bu senaryoya göre, medya eğitimi, pedagojik bir tetanoz 

aşısı gibidir. 

Medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünme arasındaki ilişkiyi 

inceleyen az sayıda çalışmadan birini gerçekleştiren ve bu iki alanın 

birbiriyle önemli düzeyde bağlantı içerdiği sonucuna ulaşan 

Feuerstein (1999), medya okuryazarlığı programının amacının, 

öğrencilerin medya metinlerine karşı eleştirel düşünebilmelerini 

desteklemek olduğunu vurgulayarak, medya okuryazarlığında 

eleştirel düşünme becerisini oldukça önemli olduğunu belirtmiştir. 
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Nicholson (2001), medya okuryazarlığını, bireylerin medya formları 

ve mesajlarının içeriği ile ilgili iyi bilgilenmiş, bağımsız düşünebilen 

bireyler olmasını sağlayan eleştirel düşünme becerilerini 

geliştirmede kullanılan eğitimsel bir araç olarak tanımlarken, Yates 

(2004) de, eleştirel düşünmenin medya okuryazarlığının temel 

bileşenlerinden biri olduğunu söylemiş; bu yüzden medya 

okuryazarlığı eğitiminde eleştirel düşünme becerilerinin gelişiminin 

önemli olduğunu vurgulamıştır. Quin and McMahon (2001) da 

benzer şekilde medya okuryazarlığı eğitimini; medyayı, onun 

tekniklerini ve etkilerini bilme ve eleştirel kavrama olarak ele 

almıştır.  

Scharrer (2002), medya okuryazarlığı eğitim programlarına katılımın 

sonuçlarının ne olacağı konusunda, öğrencilerin medya ürünlerini 

tüketirken daha analitik ve eleştirel bakabilecekleri gibi genel bir 

görüşün olduğunu; ancak bu görüşün çok da fazla tanımlanmadığını 

ve ölçülmediğini belirtmiştir. 

Buradan yola çıkarak bu araştırma kapsamında temelde, medya 

okuryazarlığı ve eleştirel düşünme arasındaki olası bir ilişkinin 

incelenmesi; ayrıca kitle iletişim araçlarını kullanma alışkanlıkları 

açısından medya okuryazarlığı dersini alan ve almayan öğrencilerin 

arasında bir fark olup olmadığının ve eleştirel düşünme düzeyinin, 

kitle iletişim araçlarını kullanma ve bazı sosyo-demografik 

özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığının sınanması bu 

araştırmanın problemini oluşturmaktadır. 
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Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin 

eleştirel düşünme düzeylerini, medya okuryazarlığı dersi ve çeşitli 

değişkenler açısından incelemek ve kitle iletişim araçlarını kullanma 

alışkanlıkları açısından medya okuryazarlığı dersini alan ve almayan 

öğrencilerin arasında bir fark olup olmadığını saptamaktır. Bu amaç 

doğrultusunda ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinde eleştirel 

düşünme eğilimlerinin ölçülmesine yönelik bir ölçüm aracı 

geliştirilerek ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. 

Araştırmanın temel amacı kapsamında aşağıdaki sorulara yanıt 

aranmaya çalışılmıştır: 

1. Araştırmaya katılan öğrencilerin eleştirel düşünme 

eğilimleri medya okuryazarlığı dersini alma değişkenine göre 

farklılaşmakta mıdır? 

2. İlköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme 

düzeyleri; yaş, cinsiyet, sınıf, anne-baba eğitim durumu, gelir 

düzeyi açısından farklılaşmakta mıdır? 

3. İlköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme 

düzeyleri; kitle iletişim araçlarını kullanma amaçları, süreleri 

ve bu araçların evlerinde bulunma durumu açısından 

farklılaşmakta mıdır? 

4. İlköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin kitle iletişim 

araçlarını kullanma amaçları, süreleri ve bu araçların evlerinde 

bulunma durumu, medya okuryazarlığı dersini alıp 

almamalarına göre farklılaşmakta mıdır? 
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Araştırmanın önemi açısından düşünüldüğünde özellikle, 

1. Eleştirel düşünme becerileri alanında ilköğretim 

öğrencilerine yönelik bir ölçek geliştirmeyi hedeflemesi 

nedeniyle önemli bir boşluğu dolduracağı; 

2. Kitle iletişim araçlarını kullanma alışkanlığının 

değerlendirilmesi üzerine ülkemizde yapılmış sınırlı sayıda 

araştırma olduğundan, gerçekçi değerlendirmeler yapmaya 

olanak tanıyacağı; 

3. Ülkemiz için yeni olan medya okuryazarlığı ve eğitimi 

hakkında öncü bilimsel bir çalışma olacağı, 

4.Genel olarak alanda medya okuryazarlığı eğitimi ve eleştirel 

düşünme becerileri arasında bir ilişkinin var olduğu görüşünün 

yaygın olmasına rağmen aslında bu savı ölçümlerle 

destekleyecek çalışmaların sayısı oldukça az olduğundan, 

çalışmanın bu boşluğu dolduracağı,  

5. Bu araştırma sonunda elde edilecek bulguların okullarda 

okutulan medya okuryazarlığı dersine katkı sağlayacağı 

beklenmektedir. 

Bu araştırmada aşağıdaki sayıltılardan hareket edilecektir: 

1. Geliştirilen EDEÖ (Eleştirel Düşünme Eğilimleri 

Ölçeği)’nin 6., 7., ve 8. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme 

eğilimlerini ölçtüğü varsayılmıştır 

2. Kitle iletişim araçlarını kullanma ile ilgili bilgi formuna 

verilen cevaplar güvenilirdir. 
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3 . Örneklem grubu evreni temsil etmektedir. 

Bu araştırmanın sınırlılıkları dört maddede sıralanmaktadır:  

1. 2007-2008 eğitim-öğretim yılı ile, 

2. İstanbul ilindeki medya okuryazarlığı dersinin okutulduğu, 

Bakırköy Şehit Pilot Muzaffer Erdönmez İlköğretim Okulu, 

Gaziosmanpaşa Dobruca İlköğretim Okulu, Gaziosmanpaşa 

Alparslan İlköğretim Okulu, Kadıköy Rabia Leman Eruysal 

İlköğretim Okulu ile, medya okuryazarlığı dersinin 

verilmediği, Bakırköy Hamdullah Suphi Tanrıöver İlköğretim 

Okulu, Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa İlköğretim 

Okulu, Gaziosmanpaşa Sakarya İlköğretim Okulu ve  Moda 

İlköğretim Okulu  6. ve 7. sınıf öğrencileri ile sınırlıdır. 

3. Bu araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan 

Bilgi Formu ve Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği’nin 

ölçtüğü özelliklerle sınırlıdır. 

4. Araştırmanın verileri, öğrencilerin Bilgi Formu’na verdiği 

cevaplar ve EDE Ölçeği’ne verdiği cevaplar ile sınırlıdır. 

Bu araştırma kapsamında kullanılan tanımlar ise şunlardır:  

Düşünme: Karşılaştırmalar yapma, ayırma, birleştirme, bağlantıları 

ve biçimleri kavrama yetisidir (TDK, 2008). 

Eleştirel düşünme: Ne yaptığına ya da neye inandığına rasyonel 

olarak karar verme sürecidir (Norris, 1985). 
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Medya: Kitle iletişim araçlarına verilen genel isimdir (Nalçaoğlu, 

2003).  

Medya Tüketimi: Medya tüketimi medya (kitle iletişim araçları) 

çıktılarına harcanan zamanın  toplamı veya miktarıdır. Bu çıktılar 

televizyon, radyo, kasetler, gazeteler, kitaplar, filmler, dergiler ve 

internet şeklinde sıralanabilir (Christ ve Potter, 1998). 

Medya Okuryazarlığı: “Medya okuryazarlığı, büyük çeşitlilik 

gösteren formlardaki mesajlara ulaşma, bunları çözümleme, 

değerlendirme ve iletme yeteneği olarak tanımlanmaktadır 

(Aufderheide, 1993). 

Medya Okuryazarlığı Eğitimi: Medyayı, onun teknikleri ve etkilerini 

eleştirel olarak anlama ve öğrenmedir (Quin ve Mcmahon, 2001). 
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I. BÖLÜM 

ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE MEDYA OKURYAZARLIĞI 
LİTERATÜRÜ 

1.1. Eleştirel Düşünme  

1.1.1. Düşünme 

İnsanoğlu için düşünme faaliyeti hiçbir zaman durmaz. Yürürken, 

otururken, konuşurken, bir şeyler yerken ve hatta hayal kurarken bile 

düşünmeye devam eder (Morgan, 1991). Bu süreçte doğayı inceleyip 

araştırır, kendine ve doğaya yönelik çeşitli anlamlar yaratmaya 

çalışır (Vural ve Kutlu, 2004). 

İnsan, doğuşu ile başlayan sonraki süreçte doğrudan veya dolaylı 

olarak geliştirilebilen düşünebilme ayrıcalığından dolayı diğer 

canlılardan farklı olarak kendisi üzerine düşünmeye başlar. 

Böylelikle var oluşunun anlamını ve nedenini fark edebilme imkanı 

bulur ve bu yolda edindiği bilgiler ona kendi geleceğini 

belirleyebilme, hak ve imkânını tanır (Komisyon, 2007b). 

Düşünme, bireylerin yaşamlarını planlamasını, kişisel hedeflerini 

belirlemesini ve kararlar vermesini etkilediği için gündelik yaşam 

içerisinde de önemli bir yere sahiptir (Baron,1995). 

1.1.1.1. Düşünme Tanımları 

Genellikle bilişsel bir süreç olarak kabul edilen aslında duyuşsal 

süreçleri de kapsayan ve Aristo’dan günümüze pek çok araştırmanın 

konusu olan (Derelioğlu, 2004) düşünmenin, evrensel olarak 

herkesçe kabul edilen bir tanımını bulmak oldukça zordur (Oliver, 
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2001). İlgili literatür incelendiğinde, insanın en büyük güçlerinden 

biri olan düşünme kavramının tek bir şekilde tarif edilmediği, sayısız 

tanımının olduğu görülmektedir. Bu tanımlardan bazıları şunlardır: 

İngilizcede “thinking”, Osmanlıca’da tefekkür kelimelerinin Türkçe 

karşılığı olan  “düşünme” kavramının sözlük tanımı, Karşılaştırmalar 

yapma, ayırma, birleştirme, bağlantıları ve biçimleri kavrama yetisi 

şeklindedir (TDK, 2008). 

Presseisen (2001), düşünmeyi genel olarak, sonradan kazanılan 

bilgilerle birlikte gerçekleştirilen bilişsel bir süreç, zihinsel bir 

aktivite olarak tanımlamış ve bilişle birlikte algı, mantıklı düşünme 

ve sezgi gibi bilginin birçok yönünü kapsadığına,  düşünme 

becerileri içerisinde de en temel bilişsel becerinin mantıklı düşünme 

(reasoning) olduğuna dikkat çekmiştir. 

Akpınar (2007), bilgilerin beyindeki organize edilişinin önemli 

olduğunu vurgulayarak düşünmeyi kısaca beyinde gerçekleştirilen 

bilgiler arası işlemler bütünü olarak tanımlamıştır. 

Cüceloğlu (1997) ise düşünmeyi, içinde bulunulan durumu 

anlayabilmek amacıyla yapılan aktif, amaca yönelik organize 

zihinsel bir süreç olarak ele almış, düşünme sürecinin en çok 

kullanıldığı alanların sorun çözme, belirli amaçları gerçekleştirme, 

bazı durumları anlamlandırma ve karşılaştığımız insanları daha iyi 

tanıma olduğuna işaret etmiştir. 

Birçok boyutu olan, belirli amaçları, süreçleri ve deneyimleri de 

kapsayan düşünme kavramı, De Bono (1980)  tarafından, bir amaç 
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(bu amaç, anlamak, karar vermek, planlamak, problem çözmek, 

yargılamak, eylemde bulunmak vb. olabilir) için deneyimlerin keşfi 

olarak tanımlanmıştır. 

Kalaycı’ya (2001) göre düşünme; akıl yürütme, irdeleme, yansıtma, 

problem çözme,  ve eleştirme gibi zihinsel süreçleri kapsamakta, 

kavramlar veya olaylar arasında anlamlı bağlar kurup sonuçlar 

çıkarmaya dayanmaktadır (Akt., Özdemir, 2005). 

Gerçekleştirilen zihinsel işlemler dizisini de ele alan bir tanım 

geliştiren Özden’e (2005) göre düşünme gözlem, deneyim, sezgi, 

akıl yürütme ve başka yollarla elde edilen malumatı 

kavramsallaştırma, uygulama, analiz etme ve değerlendirmenin 

disipline edilmiş şeklidir. 

2007 yılında MEB tarafından hazırlanan Düşünme Eğitimi 

Programı’nda ise düşünme şu şekilde tanımlanmıştır: bir neticeye 

ulaşmak için bilgileri, kavramları incelemek, karşılaştırmak ve 

aralarında bağlantılar kurarak başka düşünceler üretmek işlemidir. 

Bu işlemler sonucunda ortaya çıkan zihinsel ürüne de “düşünce” 

denir (Komisyon, 2007b). 

Geniş bir zihinsel faaliyet alanını kapsayan bir “zihin dili” olarak 

kavranabilecek düşünme kavramının (Atkinson  ve diğ., 2001) tüm 

bu tanımlardan yola çıkarak içinde üç ana fikri barındırdığı 

söylenebilir (Derelioğlu, 2004): 
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1. Düşünme kognitiftir; ancak davranışlar sonucunda anlaşılır. 

İçsel olarak bilişsel sistemin içinde meydana gelir. Sonuçları 

dolaylı olarak yorumlanmalıdır. 

2. Düşünme süreci, bilişsel sistemde bilgi üzerinde bazı 

değişimlerin görüldüğü, ya da bir dizi operasyonun var 

olduğu bir süreçtir. 

3. Düşünme yönetilebilir bir yapıya sahiptir.  Davranışsal 

sonuçları problem çözme ya da sonuca götürmeye yöneliktir 

(Derelioğlu, 2004).  

1.1.1.2. Temel Düşünme Türleri  

Bütün insanlar doğası gereği düşünür. Ancak kendi haline 

bırakıldığında düşünce süreci çoğu zaman önyargılı, çarpıtılmış, 

taraflı ve indirgemeci bir yapı gösterir. Yaşam kalitesi tamamen 

düşünce kalitesine bağlıdır. Düşüncede mükemmelliğe ise ancak ona 

sistematik bir şekilde yatırım yapılarak erişilebilir (Paul ve Elder, 

t.y.). Başka bir deyişle, insan türünün en büyük başarıları, karmaşık 

düşünme, bu düşünceleri iletme ve onlara uygun davranma 

yeteneğinden gelir (Atkinson ve diğ., 2001). Öte yandan çağdaş 

dünyanın, bireylerin düşünme becerilerine sahip olmalarını bir 

zorunluluk haline getirdiği söylenebilir (Seferoğlu ve Akbıyık, 

2006). 

Lipman (1988), düşünmeyle eleştirel düşünme arasındaki 

farklılıkları aşağıdaki tablo 1’de olduğu gibi belirtmiştir: 
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Tablo1. Lipman’a Göre Düşünme ve Eleştirel Düşünme Arasındaki 
Farklılıklar 

Düşünme Eleştirel Düşünme 

Tahmin etme 

Tercih etme 

Gruplama 

İnanma 

Çıkarımda bulunma 

İlişkileri fark etme 

Nedensiz seçenekler sunma 

Ölçütsüz yargılama 

Yordama 

Değerlendirme 

Sınıflama  
Varsayma 

Mantıksal çıkarımda bulunma 

İlişkiler arasındaki ilişkileri fark 
etme 

Seçenekleri nedenleriyle birlikte 
sunma 

Ölçütlü yargılama 

Presseisen (2001), temel düşünme becerilerini sınıflandırmaya 

yönelik farklı birçok çalışma yapıldığının, kullanılacak 

sınıflamalarda eğitimciler tarafından, öğrenen bireylerin gelişimsel 

seviyesinin, bilginin sunuluş tarzının, konuların içeriğinin, kazanılan 

beceriyi değerlendirerek programı sınama faktörlerinin göz önünde 

bulundurulması gerekliliğinin altını çizmektedir. 

Yapılan sınıflandırmalardan birisi Bloom (1974)’a aittir. Bloom’un 

sınıflamasında düşünme şekilleri şu biçimde belirlenmiştir: 

• Hatırlamaya yönelik düşünme: Bu tip düşünme; temel 

gerçekleri, tanımlamaları, genellemeleri, ana fikri, bakış 

açılarını, odak noktalarını tanıyabilme ve hatırlayabilme ile 

ilişkilidir. 

• Kavramaya yönelik düşünme: Bu tip düşünme, mevcut 

bilgiyi değişik formlara dönüştürmek (yeniden ifade etme, 

özetleme vb.), ilişkileri yorumlamak ve düşünceleri 

karşılaştırmakla ilgilidir. 
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• Pratik Düşünme: Bu tip düşünme, öğrencinin bilgi ve 

becerilerini problem çözmede kullanmasıdır. 

• Analitik Düşünme: Bu düşünme biçiminde bütünü parçalara 

bölme, parça- bütün ilişkisi kurma, sebep sonuç ilişkilerini 

görme vardır. 

• Sentezci Düşünme: Bu düşünme biçiminde öğrenciler 

bildiklerinden orijinal, özgün bir bütün meydana getirmeyi 

öğrenir. 

• Yargısal Düşünme: En üst düzeyde öğrenmeyi sağlayan bu 

düşünme biçimindeki öğrenci kişisel ilke ve prensipler belirler 

ve değer yargıları oluşturur (Akt., Özden, 2005). 

 Özden (2005) ise, düşünme becerilerini; eleştirel düşünme, problem 

çözme, okuduğunu anlama, yazma, bilimsel düşünme, yaratıcı 

düşünme ve yaratıcı problem çözme becerileri olarak 

sınıflandırmıştır. 

Presseisen (2001), düşünme becerilerine yönelik farklı birçok 

sınıflama yapıldığını, bu sınıflamaların hepsinin eğitimciler 

tarafından uygun durumlarda kullanılabileceğini vurgulamıştır. 

Presseisen’e (2001) göre temelde, düşünme becerilerinin göz önünde 

bulundurulması gereken beş boyutu vardır. Bu boyutlar aşağıda tablo 

2’de görüldüğü gibidir.  
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Tablo 2. Düşünme Becerilerinin Boyutları 
NİTELEN 

DİRME 

SINIF 

LANDIRMA 

İLİŞKİ 

LENDİRME 

DÖNÜŞ 

TÜRME 

DEĞER 

LENDİRME 

●Temel 
benzerliklerin 

farkına varma 

●Tanımlama 

●Gerçeklerden 
sonuca varma  

●Görevleri 
problemleri 
değerlendirme 

●Benzerliklerin 
ve farklılıkları 
ayırt etme  
●Gruplama ve 

sınıflandırma 
(sorting) 

●Karşılaştırma,  
●Yapma ya 
idrak etme 

(Making 

“either/or” 
distinctions) 

●Parça ve bütünü 
ilişkilendirme 

●Kalıpları (pattern) 
görme 

●Analiz etme  
●Sentezleme 

●Ardışıklığın (neden- 

sonuç)  ve düzenin 
farkında olma 

●Sonuçlar çıkarma 

 

●Kıyaslama 

●Metafor 

yaratma  

●İlk 

sonuçları 

oluşturma 

●Neden ve 

sonucu 

belirleme 

●İdrak etme 

(distinction) 

●Anlama 

(inferring) 

●Değerlendirme 

Temel düşünme becerilerinin konuların aktif bir biçimde 

öğrenilmesinde araç olarak kullanmayı eğitimcilere öneren Amerika 

Müfredat Geliştirme ve Denetleme Birliği (Association For 

Supervision And Curriculum Development) tarafından da 

düşünmenin boyutları ortaya konulmuştur. Bu boyutlar şunlardır: 
 

1. Bilişsel farkındalık: Bu boyut, bireyin düşünme sürecinin 

farkında olmasını, değerlendirmesini, planlamasını ve 

düzenlemesini kapsamaktadır.  

2. Eleştirel ve yaratıcı düşünme: Bu boyut, yaratıcı ve eleştirel 

düşünmenin birbirini tamamladığına dikkat çeker. Eleştirel 

düşünen bireylerin iddiaları test ettiğini, yaratıcı düşünen 

bireylerin ise yeni düşünceleri kullanılabilirlik ve geçerlik 

açısından incelediğini vurgular. 

3. Düşünme süreçleri: Bu boyut, birbirini dinamik bir biçimde 

etkileyen sekiz düşünme sürecini kapsamaktadır. Bu süreçler: 
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Kavram oluşturma, ilke oluşturma, anlama, problem çözme, 

karar verme, araştırma, düzenleme ve sözel anlatımdır. 

4. Temel düşünme becerileri: Bu boyut, düşünmede kullanılan 

temel becerileri içermektedir. Bu beceriler: Odaklaşma, bilgi 

toplama ve düzenleme, hatırlama, çözümleme, birleştirme ve 

değerlendirmedir. 

5. Alan bilgisi: Bu boyut, düşünmenin öğrenilmesi ile konu 

alanının öğrenilmesinin bir bütün olduğuna dikkat çeker 

(Akt., Demir, 2006).  

 

Cohen (1971) yaratıcılığa dayalı (iç - dış uyaranlara eşit bir şekilde 

bağlı) süreçlerden, problem çözme ve muhakeme gibi üretmeye 

dayalı, (dış uyaranlara bağlı) süreçleri ayırmış, ve en az dört farklı 

kompleks düşünme süreci ileri sürmüştür (Akt., Presseisen, 

2001).Bu süreçler şunlardır: 
 

1. Problem Çözme: Tanımlanmış bir zorluğu çözme; zorlukla 

ilgili bilinenleri bir araya toplama ve gerekli bilgileri 

belirleme; sonuçlar çıkarma veya alternatif çözümler ileri 

sürme ve uygunluğunu sınama, açıklamanın basitliğini 

potansiyel olarak azaltma ve çelişkileri elemede kullanılan 

temel düşünme sürecidir. 

2. Karar Verme: Çeşitli seçenekler arasında en iyi tepkiyi 

seçme; bir konu alanı için gerekli bilgiyi toplama, 

birleştirme;  alternatif yaklaşımların avantaj ve 

dezavantajlarını karşılaştırma; gerekli bilgiyi belirleme;  ve 
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en etkili tepkiyi seçme ve doğruluğunu kanıtlamada 

kullanılan temel düşünce sürecidir. 

3. Yaratıcı Düşünme: Genel düşünceler kadar, alışılmışın 

dışında, yeni, estetik, yapıcı düşünceler veya üretimler de 

geliştirmede kullanılan temel düşünce sürecidir. Yaratıcı 

düşünmede rasyonellik kadar düşünceyle ilgili bakış açılarına 

yönelik inisiyatif de önemlidir. Ayrıca düşünürün özgün 

bakış açısı veya amacı üzerinde ayrıntılı bir şekilde 

durulmakla beraber bilinen bilgiyi kullanma veya üretilmesi 

imkan dahilinde olan materyal üzerinde de durulur. 

4. Eleştirel Düşünme: Düşünceleri analiz etme, belirli anlamlar 

içeren iç görü oluşturmak ve yorumlamak; bağlayıcı, 

mantıksal düşünce paternleri geliştirme,  varsayımları ve 

belirli durumların altında yatan önyargıları anlama; güvenilir, 

kısa ve inandırıcı düşüncelere ulaşmada kullanılan temel 

düşünce sürecidir. 

1.1.2. Eleştirel Düşünme 

Düşünme süreçlerine ilişkin ilk kayıtlar erken Yunan dönemine ait 

olmakla beraber (Branch 2000), eleştirel düşünmeye ilişkin ilk ciddi 

çalışmalar 1960’larda başlamıştır. Bu çalışmalar genellikle yazılı 

anlatımların yargılanarak değerlendirilmesine yöneliktir (Akınoğlu, 

2001). 

Eleştirel düşünmenin bir entelektüel gelişim aracı olarak 

düşünülmesi ise ilk defa 1970’li yıllarda Perry ile gerçekleşmiş, daha 
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sonra Belenky ve arkadaşları tarafından 1980’li yıllarda 

modelleştirilmiştir (Özden, 2005).  

Eleştirel düşünmeyi açıklamada felsefe ve psikoloji gibi iki ana 

disiplin temel alınmış, felsefi yaklaşım, iyi düşünmenin ilkeleri, 

insan düşüncesi, tarafsız bir dünya görüşü için gerekli olan zihinsel 

beceriler üzerine odaklanırken, psikolojik yaklaşımlar düşünce ve 

düşünme üzerine temellendirilen deneysel çalışmalar, kompleks 

görüşlerin öğrenilmesindeki kişisel farklılıklar ve eleştirel 

düşünmenin bir parçası olan sorun çözme üzerine yoğunlaşmıştır 

(Gibson,1995; akt., Şahinel, 2002). 

Düşünme türleri içerisinde en fazla tanım ve sınıflama kargaşası 

yaşanan alanların başında eleştirel düşünmenin geldiğini söylemek 

mümkündür. İlgili literatür incelendiğinde, birçok bilim adamının 

eleştirel düşünmeye yönelik farklı tanımlar geliştirdiği 

görülmektedir. Bu aşamada eleştirel düşünme ile ilgili tanım ve 

açıklamalara yer vermekte yarar görülmektedir (Akar, 2007). 

1.1.2.1. Eleştirel Düşünme Tanımları 

Farklı araştırmacılar eleştirel düşünmeye farklı açılardan bakmışlar 

ve kendi bakış açılarına uygun tanımlar geliştirmişlerdir. Bazıları 

durumu ve dünya görüşünü daha ön plana çıkarırken, bazıları 

tartışmaları ve kanıtı ön plana çıkarmıştır (Demir, 2006). 

Munzur’un (1999) aktardığına göre,  Melih Cevdet Anday, batı 

dillerinde “eleştiri” ve “eleştirel” anlamı taşıyan sözcüklerin 

kaynağını şu şekilde açıklamaktadır: İngilizce “critical”, eleştirel / 
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eleştiren anlamına gelirken “critique”, eleştiri anlamına gelir. Batı 

dillerindeki bu sözcüklerin kökeni Yunanca “kritikos” sözcüğünden 

gelmektedir. “Kritikos” sözcüğü ise,  ilk kez Homeros destanlarına 

sonradan katılmış olabilecek dizeleri ayırma görevini üstlenen 

İskenderiyeli üç Yunan bilgini için kullanılmıştır.  

İngilizcede “critical”,  Osmanlıcada “tenkit”, Almancada “kritik”, 

Fansızcada “critique” ve Yunancada “kritike (tekhne)” sözcüklerinin 

Türkçe karşılığı olan “eleştiri” sözcüğünün tanımı genel olarak, Türk 

Dil Kurumu (2008) sözlüğünde, bir insanı, yapıtı ya da konuyu, 

doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme olarak, 

“eleştirel” sözcüğü ise “eleştiri niteliği taşıyan, eleştirisel, tenkidî” 

olarak tanımlanmaktadır. 

Eleştirel düşünme konusunda önemli çalışmaları olan Ennis (1989), 

eleştirel düşünmeyi, bireyin ne yapacağı veya neye inanacağıyla 

ilgili karar verirken,  akla uygun ve derinlemesine düşünmesi olarak 

tanımlamaktadır. 

Cüceloğlu (1997), bir soruna yönelik bireyin kendi düşünceleri, aynı 

sorun hakkında diğer insanların düşünceleri ve o konuda öğrenilen 

bilgilerin bir araya getirilmesiyle çözmeye çalışılan soruna bir anlam 

vermenin, eleştirel düşünmenin amacını oluşturduğunu 

vurgulamaktadır. 

Elder ve Paul (1994)’a göre, eleştirel düşünme, en iyi biçimde 

bireylerin düşüncelerinin sorumluluğunu alması olarak anlaşılabilir. 

Bunun için de bireylerin düşündüklerini analiz etmeleri ve 

değerlendirmeleri,  çeşitli standartlar ve kriterler geliştirmeleri ve 
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düşüncelerinin kalitesini artırmak için de bu kriterleri ve standartları 

rutin biçimde kullanmaları gerekmektedir.  

Vural ve Kutlu’ya (2004) göre, eleştirel düşünme, bir sorun üzerine 

akıl yürüterek (varolan durumla ilgili bilgi toplamak, hipotezleri ve 

argümanları belirlemek ve belirlenen argümanları tartışmak, kişisel 

çıkarım ve sentezlerde bulunmak) bir yargıya ulaşmaktır. 

Celuch ve Slama’ya (1999) göre eleştirel düşünme, muhakemenin 

bileşenleri ile bağlantılıdır:  Bu bileşenler düşünmenin, anahtar 

sorunlar veya dikkate alınan soruların, varsayımların, bakış açısı, 

kanıtlar, kavramlar ve fikirlerin, çıkarsamalar veya yorumların, akıl 

yürütmelerin imaların veya sonuçların amacıdır. 

2007 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu 

Başkanlığı’nın oluşturduğu Komisyon tarafından hazırlanan 

“İlköğretim Düşünme Eğitimi Dersi Öğretim Programı”nda, 

“eleştirel düşünme” ile “ölçüt” sözcüklerinin yabancı literatürdeki 

ifadelerinin (critical thinking / criteria) aynı kökten geldiği,  

dolayısıyla bu iki sözcüğün birbiriyle ilişkili olduğu belirtilmiş; 

sorgulamayla ulaşılan her sonucun bir karar, bir yargılama olduğu, 

karar vermenin ise eleştirel düşünmenin temel özelliği olduğu 

üzerinde durulmuş; bu açıdan bakıldığında karar verme, yargıda 

bulunma ile ölçüt arasında önemli ve anlamlı bir ilişkinin bulunduğu 

ifade edilmiştir. Bu programda ölçüt ile ilgili iki temel durum olan, 

ölçüt oluşturmak ve ölçüt kullanmanın savunabilirliği, 

temellendirmeyi ve inandırıcılığı arttırdığı, bununla birlikte 

ölçütlerin, karşılaştırmalara, sınıflamalara, benzerlik ve farklılıkların 
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tespit edilmesine, önem ve öncelik sırasının belirlenmesine temel 

oluşturduğu üzerinde durulmuştur (Komisyon, 2007b). 

Seferoğlu ve Akbıyık (2006)’a göre, eleştirel düşünme becerileri 

kısaca; ifadeleri çözümleme, ifade edilmemiş düşüncelerin farkına 

varma, önyargıların farkına varma, düşüncelerin farklı ifade 

edilişlerini arama olarak özetlenebilir. 

Eleştirinin belki de en önemli özelliği, bilgiyi kişisel kanılara değil, 

yönteme, tartışmaya ve fikir alış verişine bırakmasıdır (Kökdemir, 

2003). 

Wen (1999), eleştirel düşünme ile ilgili tanımlar incelendiğinde, 

bazılarının eleştirel düşünmeyi bir “anlamlandırma yeteneği”, 

bazılarının ise “problem çözme yeteneği” olarak tanımladıklarını 

belirtmiş; ve eleştirel düşünmeyi, bir kişinin, bilişsel sorgulama, 

derinlemesine düşünme ve yeniden yapılandırma gibi bilişsel 

pratikleri içeren yeteneği olarak tanımlamıştır. 

Eleştirel düşünmeyi tanımlamada en sistematik yaklaşım, 1988 yılı 

şubat ayında başlayan ve 1989 yılı kasım ayında sonlanan Delphi 

Paneli’nde  gerçekleşmiştir. Delphi tipi çalışma modeli sonucunda 

uzmanların bir konsensüse vararak ortaya çıkardıkları tanım Delphi 

Modeli ya da tanımı olarak adlandırılmış ve Amerikan Felsefe 

Birliği tarafından 1990 yılında açıklanmıştır. Bu tanım şöyledir: 

Anlıyoruz ki eleştirel düşünme, kararın dayandırıldığı, 
kanıtsal, kavramsal, metodolojik, ölçütsel veya 
bağlamsal değerlendirmelerin açıklamasıyla birlikte 
yorumlama, analiz, değerlendirme ve çıkarımla 
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sonuçlanan, amaçlı, öz düzenleyici bir 
karardır.Eleştirel düşünme temel olarak araştırmanın 
gerekli bir aracıdır. Bunun gibi eleştirel düşünme  
eğitimde özgür bırakılan bir güç ve bireyin kişisel ve 

toplumsal hayatı içerisinde güçlü bir kaynaktır. 
Bununla birlikte iyi düşünmeyle eş anlamlı olmasa da 
eleştirel düşünme yaygın ve kendini düzelten  bir 
insan fenomenidir. İdeal eleştirel düşünür alışılmış bir 
şekilde meraklı, iyi bilgilenmiş, mantıklı bir şekilde 
akıl yürütmeye güvenen, açık fikirli, esnek, 
değerlendirmede tarafsız, kişisel önyargılarla 
yüzleşmede dürüst, karar verirken dikkatli, yeniden 
incelemeye istekli, sonuçlar hakkında açık, karmaşık 
sorunlarda sistematik, konuyla ilgili bilgiyi 

araştırmada gayretli, ölçüt seçiminde mantıklı, 
araştırmaya odaklanan, konu ve araştırma koşulları 
hakkında dikkatli olduğu kadar araştırma sonuçları 
hakkında da ısrarcıdır (Facione, 1990:2). 

Burada, eleştirel düşünmeye ilişkin yer verilen kimi tanımlar, 

eleştirel düşünmenin tek bir tanımının yapılamayacağını, eleştirel 

düşünmenin tek bir etmenle açıklamanın olanaklı olmadığını 

göstermektedir. Kısaca, eleştirel düşünmenin, üst düzeyde bilişsel 

becerileri gerektiren, karmaşık ve kapsamlı bir süreç olduğu 

söylenebilir (Güven ve Kürüm, 2004). 

1.1.3. Eleştirel Düşünmenin Boyutları 

Yıldırım (1996), eleştirel düşünmenin temel üç öğesinin; bağımsız 

düşünebilen kafa, gerçeğe yönelik arayış içerisinde olma ve ölçülü 

kuşku olduğunu ifade etmiştir.  Yıldırıma göre bu üç öğe eleştirel 

düşünmeyi diğer düşünme türlerinden ayrı kılmaktadır. 
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Paul, Binker, Jensen ve Krelau (1990), eleştirel düşünmenin üç 

önemli boyutunu şu şekilde açıklamaktadır: 

1. Doğru düşünce: Düşünme, dünyayı olduğu gibi anlama girişimi 

doğal bir kusursuzluğa sahiptir. Bu kusursuzluk, düşüncenin 

anlaşılır, kesin, kendine has, konu ile ilişkili, tutarlı, mantıklı, derin, 

eksiksiz, anlamlı, yansız ve amaca uygun olması ile oluşur. Doğru 

düşüncenin içerdiği bu özellikler, bilim veya düşünce alanı ile uyum 

içinde hareket eder. Bireyin bu kriterler doğrultusunda zihinsel 

sürecini geliştirmesi ve disipline etmesi yoğun ve uzun soluklu bir 

uygulamayı gerektirir. 

2. Düşüncenin öğeleri: Eleştirel düşünme en iyi şekilde eleştirel 

olmayan düşünme ile karşılaştırılarak açıklanabilir. Eleştirel 

olmayan düşünce anlaşılır, kesin, mantıklı, tutarlı değildir. Belirsiz, 

yüzeysel ve önemsizdir. Bu kusurlardan kaçınmak, bazı düşünce 

öğelerinin işe koşulmasını gerektirir. Bunlar; 

• problemi veya soruyu 

• düşünmenin amacını  

• görüşleri 

• varsayımları 

• temel kavramları 

• ilke ve teorileri 

• kanıt, veri ve nedenleri 

• yorumları ve iddiaları 

• çıkarımları, usa vurmayı ve düzenlenen görüşün genel hatlarını 
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• Ortaya çıkan doğurguları doğru ve eksiksiz bir biçimde 

açıklayabilme, analiz edebilme ve sınayabilme becerisini ya da 

anlayışını içerir. 

3.  Düşünce alanları:  Düşünme, amaç ve probleme bağlı olarak 

değişir.  Bir görüşün içerisinde yer alan sorunlar ya da amaçlar 

doğrultusunda yönlendirilir veya yapılandırılır. Eleştirel düşünenler 

problemin veya alanın içeriğini göz önüne alarak kendi 

düşünmelerini düzenler. Bu durum problemler arasındaki farklılıklar 

ortaya konulurken ya da farklı konu alanları ve akademik disiplinler 

arasındaki görüşler belirlenirken açıkça görülür. 

Kökdemir (1999), eleştirel düşünme sürecinin en önemli özelliğinin, 

sonunda bir yargıya ya da yoruma varılması gereken durumlarda ya 

da olgular arasındaki ilişkiler hakkında fikir yürütmek gerektiğinde 

“neden ?” sorusunun sorulabilmesi olduğunu belirtmiştir. 

Kökdemir’e göre (2003), “Neden ?” sorusu, karşılaşılan yanıtlardaki 

nedensellik ilişkilerinin sorgulanmasına, önermenin hem içinde 

barındırdığı hem de dışında kalan değişkenlerin bulunmasına olanak 

sağlayabilir ve ancak bu yolla önermenin doğrulanması ya da 

yanlışlanması mümkün olabilir. 

Cüceloğlu (1997) ise eleştirel düşünmenin boyutlarını şu şekilde 

sıralamıştır: 

Eleştirel düşünme, 

Aktiftir: Eleştirel düşünmede, bilişsel beceriler, bellek, zeka ve 

sahip olunan bilgiler aktif olarak kullanılır. 
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Bağımsızdır: Bağımsız olunabilmesi, “gelişmiş insan” 

paradigmasına  sahip olmakla ilgilidir. 

Yeni fikirlere açıktır: Eleştirel düşünme, bireyin farklı algılama 

yollarına açık olmasını ancak; karşılaştığı fikirleri destekleyen neden 

ve kanıtları iyice inceleyip sonra kabul veya reddetmesini gerektirir. 

Fikirleri destekleyen nedenleri ve kanıtları sürekli göz önünde 
tutar: Eleştirel düşünme, düşüncenin altında yatan nedenleri bilmeyi 

ve bu nedenlerle birlikte kanıtları uygun bir şekilde açıklayabilmeyi 

gerektirir. 

Fikirlerin organizasyonuna önem verir: Düşüncenin 

organizasyonu eleştirel düşünmenin önemli özelliklerinden biridir. 

Sebep ve sonucun ne olduğunu, nelerin kanıt olarak kullanıldığını, 

hangi düşüncenin temel fikir ya da destekleyici fikir olduğunu belli 

eder. 

Beyer'e (1987) göre eleştirel düşünmenin, eleştirel düşünme 

çerçevesi ve bilişsel işlemler olarak iki önemli boyutu 

bulunmaktadır. Eleştirel düşünme çerçevesi aşağıdaki noktalarla 

ilgilidir: 

1. Bilgiyi değerlendirmeye gereksinim olduğunun bilincinde 

olma 

2. Hipotezleri test etme isteği 

3. Tüm görüşleri test etme isteği 

McKown (1997), eleştirel düşünmenin temel özelliklerini şu şekilde 

sıralamaktadır: 
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1. Eleştirel düşünme gelişigüzel veya mantıksız değildir. 

Muhakemeye dayalıdır. Eleştirel düşünme sürecini uygun 

çıkarımlar, geçerli - desteklenebilir kanıtlara dayalı olması 

gereklidir. 

2. Eleştirel düşünenler, derinlemesine düşünebilmelidir. 

Eleştirel düşünmeyi geliştirmek için, başkasına ve kendine 

ait düşünceleri bilinçli olarak değerlendirebilmelidir. 

3. Eleştirel düşünme düşünceye odaklanmayı gerektirir. Bu, 

bir amaçla düşünmek demektir. Bu amaç ise, bireyin ne 

yaptığı veya neye inandığı hakkında en iyi kararı vermektir. 

1.1.4. Eleştirel Düşünme Eğilimleri 

Norris (1985), bireylerin eleştirel düşünebilmesi için belirli 

eğilimlere sahip olmasının gerekliliğini vurgulamıştır. Tishman, Jay 

ve Perkins (1992), eğilimlerin davranışlara ve becerilerin 

kullanılmasına kılavuzluk ettiğini, hatta gerekli eğilimlere sahip 

olmayan öğrencilerin sahip oldukları düşünme becerilerini 

kullanmada yetersiz kaldıklarını belirtmişlerdir. Benzer şekilde 

Profetto-McGrath’ın (2003), eleştirel düşünme eğilimlerinin eleştirel 

düşünme becerileri için önemli bir değişken olduğunu saptamıştır. 

McKown (1997), eleştirel düşünmeyle ilgili yapılan tanımlardan 

yola çıkarak eleştirel düşünmenin iki temel bileşeninin 

“Muhakemeyi Değerlendirme (Reason Assesment)” ve “Eleştirel 

Tutum (Critical Spirit)” olduğunu söylemiştir. “Muhakemeyi 

Değerlendirme (Reason Assesment)”, uygun anlam çıkarmayı, 
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iddiaları, tartışmaları ve nedenleri değerlendirmeyi kapsayan beceri 

ve eğilim olarak, “Eleştirel Tutum (Critical Spirit)” ise, eleştirel 

düşünme becerilerini uygulama eğilimi olarak tanımlanabilir. 

Facione (1998) de benzer şekilde eleştirel düşünmenin bazı bilişsel 

becerilerin yanında duygusal eğilimler (affective dispostion) de 

gerektirdiğini savunmuş, bu eğilimi tanımlamak için başka uzmanlar 

tarafından da kullanılan “eleştirel ruh” (critical spirit) kavramını 

kullanmıştır. Eleştirel ruha sahip olmanın daima olumsuz,  herkesi 

ve her şeyi aşırı derecede eleştiren bir birey olmak anlamına 

gelmediğini, uzmanların bu kavramı araştırmaya meraklılık,  

düşüncede keskinlik, muhakeme etmeye heveslilik ve güvenilir 

bilgiye duyulan isteklilik gibi olumlu duygu ve düşünceler için 

kullandığını belirtmiştir.  

Ennis (2002) ise, eleştirel düşünen bireylerin eğilimlerini şu şekilde 

açıklamıştır:  

Eleştirel düşünen bireyler; 

• inançlarının doğruluğuna ve kararlarının kanıtlanmasına özen 

gösterirler. Bu eğilimleri şunları kapsar: 
 

- Alternatif hipotezleri, açıklamaları, sonuçları, planları, 

kaynakları vb. araştırmaya açık olma. 

- Bir durumu, ulaşılabilen kullanışlı bilgiler doğrultusunda 

destekleme. 

- İyi bilgilenmiş olma. 

- Başkalarının görüşlerini dikkate alma. 
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• Diğer bireyleri de kendileri kadar düşünerek bir durumu doğru 

ve açık bir şekilde sunmaya dikkat etme. Bu eğilim şunları 

kapsar: 

 

- Bir durumun gerektirdiği kesinliği araştırarak, söylenilenler, 

yazılanlar veya 

ilişkilendirilenlerin kastedilen anlamları hakkında açık olma. 

- Sonucu veya soruyu belirleme ve desteklemeye odaklanma. 

- Nedenleri araştırma ve sunma. 

- Durumu bir bütün halinde göz önünde bulundurma. 

- Derinlemesine düşünerek temel inançlarının farkında olma. 

• Her bireyin önemli ve değerli olduğuna inanma ve bunu 

önemseme. Bu eğilim şunları kapsar: 
 

- Diğer bireylerin fikirlerini dinleme ve görüşlerini keşfetme. 

- Eleştirel düşünme becerileri ile diğer bireylerin anlama 

düzeylerini ve duygularını 

dikkate alarak, onları küçük düşürmekten, kafalarını 

karıştırmaktan 

kaçınma. 

-Diğer bireylerin mutluluğuyla ilgili olma.  

 

1.1.5. Eleştirel Düşünme Becerileri 

Facione’ a (1990) göre eleştirel düşünmenin özünü oluşturan bilişsel 

beceriler; analiz etme, yorum yapma, öz düzenleme, çıkarımda 

bulunma, açıklama ve değerlendirmeden oluşmaktadır. 
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Analiz Etme: Durumlar, sorunlar, görüşler, tanımlamalar veya 

inanç, yargı, deneyimler, mantıklı düşünceler, bilgi ve görüşleri 

belirtmek için planlanan diğer türde temsiller arasındaki gerçek 

ilişkileri tanımlar. Düşünceleri inceleme, görüşleri- iddiaları ortaya 

çıkarma ve çözümleme analiz becerisinin alt becerileridir (Facione, 

1990). 

Yorum Yapma: Çeşitli deneyimlerin, durumların, verilerin, 

olayların, yargıların, eğilimlerin, inançların, kural, prosedür veya 

kriterlerin anlamını veya önemini anlamak ve ifade etmektir 

(Facione, 1990). 

Öz Düzenleme: Bir kişinin bilişsel etkinliklerini, bu etkinliklerde 

kullanılan bileşenleri bilinçli olarak denetlemesi,sonuçlar elde 

edilmesi ve elde edilen bu sonuçlara göre durumun bilinçli olarak 

düzenlenmesidir. Kendini sorgulama ve öz denetim öz düzenlemenin 

alt becerileridir (Facione, 1990). 

Çıkarımda Bulunma: Mantıksal sonuçlar oluşturmaya gerekli olan 

bileşenleri elde etmek ve tanımlamak, hipotezleri ve tahminleri 

biçimlendirmek;  konuyla ilgili bilgiyi göz önüne almak ve 

verilerden, durumlardan, genel ilkelerden, kanıt, yargı, inanç, fikir, 

kavram ve tanımlamalardan, sorular veya temsillerin diğer 

formlarından yola çıkarak sonuca varmadır. Kanıtları sorgulama, 

alternatifleri kestirme ve sonuçlar çıkarma çıkarımda bulunma 

bileşeninin alt becerileridir (Facione, 1990). 

Açıklama: Bir kişinin sonuçların üzerine temellendirildiği, kanıta 

dayalı, kavramsal, metodolojik, ve bağlamsal yapılarla akıl 
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yürütmesi ve mantıksal muhakemesinin sonuçlarını belirlemedir. 

Sonuçları belirleme, prosedürleri doğrulama, görüşleri sunma 

açıklama bileşeninin alt becerileridir (Facione, 1990). 

Değerlendirme: İfadelerin veya diğer temsillerin (bir kişinin 

algıları, deneyimleri, durumu, inanç ve fikirlerinin) güvenirliğini 

değerlendirmedir. 

Paul, Binker, Jensen ve Krelau (1990) a. Duyuşsal stratejiler, b. 

bilişsel stratejiler-makro yetenekler ve c. Bilişsel stratejiler–mikro 

beceriler olmak üzere üç ana grupta topladıkları eleştirel düşünme 

stratejilerini otuz beş farklı boyutta listeleyip ardından her bir 

stratejiye ilişkin ilkeleri aşağıda 3’de görüldüğü biçimde ortaya 

koymuşlardır. 

Tablo 3.  Duyuşsal – Bilişsel Stratejiler 

DUYUŞSAL 
STRATEJİLER 

 

BİLİŞSEL 
STRATEJİLER – 

MAKRO – 

YETENEKLER 

BİLİŞSEL 
STRATEJİLER – 

MİKRO – 

BECERİLER 

●Bağımsız düşünme 

●Ben merkezci toplum 

merkezli iç görüler 
geliştirme 

●Tarafsız düşünmeyi 
uygulama 

●Duyguların altında 
yatan düşünceleri, 
düşüncelerin altında 
yatan duyguları 
araştırma 

●Zihinsel 

alçakgönüllülüğü ve 
yargıyı geciktirmeyi 
geliştirme 

●Zihinsel cesareti 

geliştirme 

●Genellemeleri arılaştırma 
ve yalınlaştırmaktan 
kaçınma 

●Benzer durumları 
karşılaştırma: iç görüleri 
yeni bağlamlara transfer 
etme 

●Bireyin perspektifini 

geliştirme: inançları, 
görüşleri ve kuramları 
yaratma veya keşfetme 

●Sorunları, sonuçları ya da 
inançları açıklama 

●Sözcüklerin veya 
deyimlerin anlamlarını 
açıklama ve analiz etme 

●Değerlendirme için 

●Gerçek uygulama ile 
ideal uygulamaları 
karşılaştırma ve bir 
birinden ayırt etme 

●Düşünme hakkında 
kusursuz düşünme: 
eleştirel sözcük dağarcığı 
kullanma 

●Önemli benzerliklere ve 
farklılıklara dikkat etme 

●Sayıtlıları inceleme ve 
değerlendirme 

●İlgili olmayan 
olgulardan ilgili olanları 
ayırt etme 

●Mantıklı çıkarımlar, 
tahminler, veya yorumlar 
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●Zihinsel iyi niyeti 

veya dürüstlüğü 
geliştirme 

●Zihinsel azmi 

geliştirme 

●Düşünme becerisine 
(reason) güven 
duymayı geliştirme 

 

 

kriterler geliştirme: 
Değerleri ve standartları 
açıklama 

●Bilgi kaynaklarının 
güvenirliğini 
değerlendirme 

●Derinlemesine 

sorgulama:  önemli sorular 
sorma veya bu soruları 
harekete geçirerek 
devamlılığını sağlama 

●Görüşleri, yorumları, 
inançları veya kuramları 
analiz etme veya 

değerlendirme 

●Çözümleri üretme veya 
değerlendirme 

●Eylemleri veya ilkeleri 

analiz etme veya 

değerlendirme 

●Eleştirel okuma: 
metinleri açıklama veya 
eleştirme 

●Eleştirel dinleme: sessiz 
diyalog sanatı 
●Disiplinler arası bağlantı 
kurma 

●Sokratik sorgulamayı 
uygulama: inançları, 
kuramları veya 
perspektifleri açıklama 

●Diyalogsal düşünme: 
perspektifleri, yorumları 
veya kuramları 
karşılaştırma 

●Diyalektik düşünme: 
perspektifleri, yorumları, 
veya kuramları 
değerlendirme 

 

yapma 

●Kanıtları ve iddia edilen 
olguları değerlendirme 

●Çelişkileri fark etme 

●Dolaylı anlatımları ve 
sonuçları keşfetme 

 

 

 

Demirel (2004)’ e göre, eleştirel düşünmenin beş temel kuralı 

bulunmaktadır. Bunlar: 
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Tutarlılık: Eleştirel düşünen birey, düşüncedeki tezatlıkları ortadan 

kaldırabilme özelliğine sahip olmalıdır. 

Birleştirme: Eleştirel düşünen birey, düşüncenin tüm boyutlarını ele 

alabilmelidir. 

Uygulanabilme: Kişi anlayabildiklerini de ekleyerek anladıklarını 

bir modelde uygulayabilmelidir. 

Yeterlilik: Eleştirel düşünen birey deneyimlerini ve bu deneyimlerin 

sonuçlarını sağlam bir temele oturtabilmelidir. 

İletişim kurabilme: Eleştirel düşünen birey, düşündükleriyle 

birlikte anladıklarını çevresine anlaşılabilir bir şekilde 

iletebilmelidir. 

Kökdemir (2000), eleştirel düşünme olarak tanımlanan düşünme 

sürecinin sadece önerme sınama sisteminden farklı becerileri de 

içermesi gerekmektedir. Eleştirel düşünme sürecinin içerdiği 

beceriler arasında : 

1. Kanıtlanmış gerçekler ve öne sürülen iddialar arasındaki 

farklılığı yakalayabilme, 

2. Elde edilen bilgilere ait kaynakların güvenirliklerini test 

edebilme,  

3. İlişkisiz bilgileri kanıtlardan ayıklayabilme,  

4. Önyargı ve bilişsel hataların farkında olabilme,  

5. Tutarsız yargıların farkına varabilme,  

6. Etkili soru sorabilme,  

7. Sözlü ve yazılı dili etkili kullanabilme ve  
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8. Bireyin kendi düşüncelerinin farkına vardığı üst biliş 

(metacognition) ve benzerleri vardır. Bu beceriler, eleştirel 

düşünme eğitiminin de temellerini oluşturmaktadır. 

1.1.6. Eleştirel Birey ve Eleştirel Olmayan Bireyin 

Özellikleri 

Cüceloğlu (1997), eleştirel düşünen bireyin, kendi düşünce 

süreçlerinin bilincinde olma,  başkalarının düşünce süreçlerini göz 

önünde bulundurma, öğrendiklerini bilinçli bir şekilde uygulama, 

aktif olma, amacını bilme ve iyi organize olma özelliklerine sahip 

olması gerektiğini söyler.  Bu özellikleri nedeniyle eleştirel 

düşünmenin  “kalıplaşmış” insan paradigmasına değil “gelişmiş” 

insan paradigmasına uyduğunu düşünür. 

Oliver (2001), eleştirel düşünme sürecinde, eleştirel düşünen bir 

bireyin en önemli yeterliğinin, olası sonuçları önceden tahmin etme 

ve sorunları en iyi şekilde çözme olduğu söyler. 

Özden’e (2005) göre, bireyler okul yıllarında eleştirel düşünme 

yeteneğini kazandığında, dinledikleri konuşmacının kanaatlerini, 

varsayımlarını ve iddialarını ayırt edebilecekler, konuşmada tam 

olarak açıklığa kavuşmayan noktaları ve eksik kalan kısımlarını 

görebilecekler ve tanımlamaların yeterliliğini ve sonuçların 

uygunluğunu değerlendirebileceklerdir. Öte yandan eleştirel 

düşünmeden yoksun bireyler, neyi niçin yaptıklarının ayrımına 

varamazlar. Öğrendikleri düşünceyle zıtlaşan bir düşünceyle 

karşılaştıklarında, o düşünceyi savunan kişileri susturmanın yollarını 

ararlar. Kendilerini yenileme ihtiyacı duymazlar. Belli kalıpların 
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içinde sıkışıp kalmışlardır. Bu bireyler, gerçek anlamda yapıcı ve 

yaratıcı olamazlar (Özden, 2005). 

İyi yetişmiş bir eleştirel düşünür: 

• Hayati önemi olan sorular ve problemler ortaya koyar, bunları 

açık ve net formüle eder; 

• Soyut fikirleri etkili bir biçimde yorumlayabilmek için ilgili 

bilgileri toplar ve değerlendirir; 

• İlgili kriter ve standartları test ederek sağlıklı sonuç ve 

çözümlere gider; 

• Alternatif düşünce sistemlerine açık bir fikirle yaklaşarak bu 

sistemlerin içerdiği varsayımları, olası etkilerini ve sonuçlarını 

da dikkate alarak düşünür; 

• Karmaşık sorunların çözümünde başkalarıyla etkili bir iletişim 

kurar (Karadeniz, 2006). 

Eleştirel düşünmeyen bireyler ise karşılaştıkları durumlarda veya 

araştırma sürecinde bilimsel, analitik ve sorgulayıcı biçimde 

düşünmez ve davranmazlar. Bununla birlikte araştırma sürecinin en 

önemli parçalarından birisi olan problem çözme yöntemini de hemen 

hemen hiç kullanmazlar. Bunun yerine, bir bilgiyle ya da olayla 

karşılaştıklarında genelde peşin hükümlü davranma, durumu olduğu 

gibi kabul etme, sorgulamadan inanma ve doğruluğuna kesin olarak 

güvenme ya da tamamıyla karşı çıkma gibi davranış eğilimleri 

içindedirler (Özdemir, 2005). 
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Cüceloğlu (1997), bir bireyin, normal düşünce süreçleri üzerine 

kurulu olan eleştirel düşünmeye ulaşabilmesi için üç temel adım 

atması gerektiğini savunur. Bunlar: 

Kişinin düşünce sürecinin bilincinde olması: Düşünce sürecinin 

insan denetiminin dışında olmadığının, bilinçli olarak yön 

verilebilecek bir süreç olduğunun bilinmesi gerekir. 

Kişinin başkalarının düşünce süreçlerini inceleyebilmesi: 
Başkalarının düşünce süreçlerini inceleyebilme, bireye kendi 

düşünce süreçleriyle karşısındakinin düşünce süreçlerini 

karşılaştırma olanağı sunar. Karşısındaki bireyin düşünme sürecinde 

kullandığı stratejileri,  sonuca ulaşmak için attığı adımları göz 

önünde bulunduran insan ise, kendine daha etkili düşünebilmek için 

olanak sağlar. Bu yaklaşım kişinin kendi kalıplarının farkında 

olmasını ve yeni görüşlere açık olmasını gerektirir. 

Kişin öğrendiği bilgileri günlük yaşamında uygulayabilmesi: 

Eleştirel düşünme alışkanlığının elde edilebilmesi için sürekli 

uygulama gereklidir. Gündelik yaşamında eleştirel düşünmeyi 

sürekli uygulayan kişi zamanla bu beceriyi alışkanlık haline getirir. 

Kısacası, Cüceloğlu’na göre (1997), kişi kendi düşünce sürecini 

gözlemleyip anlamlandırabildiği derecede eleştirel düşünme 

yeteneğini oluşturabilir. 

1.1.7. Eleştirel Düşünme ve Eğitim 

İnsan gereksinimlerinin artması ve çeşitlenmesiyle birlikte eğitim, 

gün geçtikçe zorlaşmakta, kazanılan her yeni beceri hemen 
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arkasından kazanılması beklenen yeni bir ya da birkaç beceriyi 

öğrenmeyi gerektirmektedir. Günümüzde eğitimin yaşam boyunca 

devam etmeye başlamasıyla birlikte, eğitim kurumlarının önemi 

artmaya başlamıştır. Öte yandan çağdaş dünyanın gereksinimleri 

günümüz bireylerinin düşünme becerilerine sahip olmalarını bir 

zorunluluk haline getirmiş, öğretimde bilgi alış verişi yerine, 

düşünmeyi öğrenme daha önemli hale gelmiştir. Bu yüzden modem 

okullarda düşünen, eleştiren, üreten ve bilgiye ulaşma yollarını bilen 

bireyler yetiştirilmeye çalışılmakta, öğrencilere düşünme becerilerini 

kazandırmaya hedefleyen eğitim programları hazırlanmaktadır 

(Seferoğlu ve Akbıyık, 2006). Bu anlamda gelişmekte olan ülkelerin 

eğitim sistemlerine yapılan en yaygın eleştiri, ders içeriklerinin 

düşünme gereksinimi yaratmaktan uzak olması ve eleştirel düşünme 

becerisinin işe koşulmasına olanak tanıyacak biçimde 

yapılandırılmamış olmasından kaynaklanmaktadır (Vural ve Kutlu, 

2004). 

Onosko (1991), eleştirel düşünmenin gelişmesindeki engelleri su 

şekilde sıralamıştır; 

1. Öğretimin bilgi aktarımı olarak tanımlanması, 

2. Öğrencilerin pasif bilgi alıcı rolünde olmaları, 

3. Öğretim programlarının içeriğinin çok yüzeysel ve geniş 

olması, 

4.Öğretmenlerin öğrencilerden beklentilerinin düşük olması, 

5. Sınıfların kalabalık olması, 
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6. Öğretmenlerin uzmanlık alanları dışındaki alanlardan izole 

edilmiş olarak görev yapıyor olması, 

7. Öğretmenlerin zamanı iyi planlayamaması. 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda belirtilen Türk Milli 

Eğitiminin genel amaçlarının ikinci maddesine bakıldığında, bu 

madde amaçlanan özelliklerin eleştirel düşünmenin özellikleriyle 

örtüştüğü görülmektedir. Bu maddede şöyle bir ifade yer almaktadır: 

“Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı 

şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme 

gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, 

kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; 

yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek.” (MEB, 1973). 

Ignatavicius’a (2001) göre eleştirel düşünme, eğitimle 

geliştirilebilecek bir beceridir. Kazancı (1989)’ya göre eleştirel 

düşünme gücünün geliştirilmesini hedefleyen eğitim anlayışının 

başlıca üç önemli gerekçesi vardır. Bunlardan birincisi, öğrencilerin 

yaşamları boyunca verecekleri önemli kararların başarı derecesi 

eleştirel düşünme sürecini kullanmasındaki becerileriyle paralel 

olacaktır. İkincisi, eleştirel düşünme gücünün, propaganda, reklâm 

gibi tekniklerin olumsuz etkilerinden bireylerin korunmasında 

yararlanabilecek en önemli araç olmasıdır. Üçüncüsü, eleştirel 

düşünme gücü ancak erken yaşlarda geliştirilip kullanılmaya 

başlanırsa etkili olur, yaş ilerledikçe bu gücün gelişmesi güçleşir.  
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1.2. Medya Okuryazarlığı 

1.2.1. Medyanın Tanımı 

1920’lerden itibaren kullanılmaya başlanan medya kavramı (Briggs 

ve diğ., 2004 akt., Nalçaoğlu, 2003), latincede ortam, araç anlamına 

gelen medium kelimesinin çoğulundan gelmiştir. Türkçe’de medya 

olarak kullanılan, İngilizce’deki media sözcüğü, araç, orta, ortam, 

aracı anlamlarına gelen medium (Latince medius) kavramının 

çoğuludur. Diğer yandan, Türkçe’de ‘media’ sözcüğünü karşılamak 

için, ‘kitle iletişim araçları’ kavramı da kullanılmaktadır (Nalçaoğlu, 

2003).  

1.2.2. Medyanın Temel İşlevleri  

Daniel Katz, Graeme Burton ve Denis McQuail’e göre medyanın beş 

temel işlevi vardır. Bunlar; 1. Bilgilendirme, 2. Kültürel devamlılık, 

3. Toplumsallaştırma, 4. Kamuoyu yaratma ve 5. Eğlendirme 

(Özdemir 1998). Bu işlevler şunlardır: 
 

1. Bilgilendirme: İçinde yaşanılan toplumda ve  dünyada olup 

biten olaylar hakkında enformasyon sağlayarak bireylerin bir 

vizyon oluşturmasını sağlar (Mora, 2008). 

2. Kültürel devamlılık: Kültürel geçmiş, gelenek, görenek ve 

inanç benzeri toplumsal değerleri aktarma yoluyla, geçmiş 

kuşaklarla bağlantı kurulmasını ve kültürel devamlılığı 

sağlamaktadır (Mora, 2008).  
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3. Toplumsallaştırma: Medya bireyin topluma ve dünyaya bakış 

açısını belirleyerek ve ortak algılama kalıpları oluşturarak 

bireyi toplumsallaştırmaktadır (Güneş, 2001). 

4. Kamuoyu yaratma: Medya, toplumsal konularda bilgi 

vererek, dikkatleri çekmekte ve farklı alanlarında kamuoyu 

yaratmaktadır (Mora, 2008). Ekranda halkın çeşitli görüş ve 

kanaatlerini ifade etmesini sağlayarak da kamuoyunun 

açıklanmasını sağlamaktadır (Işık ve diğ.,2007). 

5. Eğlendirme: Müzik, yarışma, dizi filmler benzeri çeşitli 

programlar aracılığı ile toplumun iyi vakit geçirmesini 

sağlamaya yönelik yayınlar yaparak halkın eğlenmesini 

sağlamaktadır (Mora, 2008). 

6. Eğitim: Medyanın haber ve bilgi verme işlevinden sonra en 

önemli işlevi eğitimdir. Radyo televizyondaki eğitim, örgün 

eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere iki başlıkta incelemek 

mümkündür Medya tarafından gerçekleştirilen örgün eğitimde 

amaç, ya doğrudan eğitmek ya da yardımcı olmaktır. Yaygın 

eğitimde ise, okul dışında kalan bireylerin eğitimi 

amaçlanmaktadır (Işık ve ark., 2007). 

7. Tanıtım: Medyada  yer ve zaman satın alınarak ürün tanıtımı 

yapılmaktadır (Işık ve diğ., 2007).  
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1.2.3. Medyanın Yapısı ve İşleyişi 

Yeni iletişim teknolojileri ile birlikte 1980’li yıllardan sonra tüm 

dünyada ekonomik, politik ve kültürel alanlardaki değişimler, 

toplumdaki birçok yapı ve kurum ile birlikte medya endüstrilerini de 

etkilemiştir (Karaduman ve Karaduman, 2004). Bu yüzden 1980 

sonrası siyasi ve ekonomik yeniden yapılanma dönemine 

girildiğinde; siyaset, sermaye ve medya arasında organik bir ilişkinin 

varlığı gündeme gelmiştir. Bu dönemin medya alanına ilişkin yeni 

mülkiyet yapılanması, sadece gazete ve dergi yayımlayarak ya da 

televizyon kanalı işleterek sermayenin büyümesine olanak 

tanımadığından bu alandaki sermayeyi büyütmenin rolü, reklam ve 

satış gelirlerinin yanında; bir endüstri kompleksi haline gelerek ya da 

içinde bankaların, diğer endüstrileşmiş hizmet şirketlerinin de 

olduğu bir holding yapısının parçası haline gelerek sermayeyi 

büyütmek olarak düşünülmüş, bu yeni anlayış doğrultusunda, medya 

gerek finansal gerekse teknolojik açıdan desteklenerek bir sektör 

haline getirilmiştir (Sönmez, 1996 akt., Dağtaş, 2005).  

Medya sektöründe, çok çeşitli kanal ya da medya metni var gibi 

görünse de, medya endüstrisinde son on beş yıldır yoğunluk kazanan 

bir tekelleşmenin olduğu görülmektedir. Medya sektörü meta 

üretiminin olduğu bir hizmet üretim alanı, bu sektörde çalışanlar da 

belli meslek kuralları çerçevesinde hareket eden medya 

profesyonelleridir. Medya profesyonellerinin çalışma kurallarını 

belirleyen dinamiklerin başında sermaye sahibinin çıkarları, 

kurumsal politika ve hakim temsil pratikleri ile değer yargılarının 
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yeniden üretimi gelmektedir. Medya profesyonelleri, başat ve doğal 

kabul edilen bu temsil pratikleri içinde çalışmaktadır (Binark ve 

Gencel Bek, 2007).  

Özetleyecek olursak; medya ticari kuruluşlar haline dönüşüp 

tekelleştiğinden beri birtakım çıkar gruplarının (para akışını sağlayan 

reklam verenler, bu akışın devamını sağlayan hükümet ya da 

herhangi bir siyasal örgüt v.b) amaçlarına hizmet etmektedir. 

Medyanın toplum üzerindeki etkisi de bu amaçlara göre 

belirlenmektedir (Savaş, 2001).  

1.2.4. Medyanın Gücü 

Medya, kuşkusuz modern zamanların biçimlendirici araçlarındandır. 

Modernleşme sürecini tanımlayıcı temel araçlardan sayılan medya 

içinde televizyon, çok sayıdaki alternatif(siz) kanalıyla oturma 

odalarının başmisafiri konumuna gelmiştir. Teknolojik gelişmelere 

paralel olarak, televizyona bilgisayar ve internet de eklenmiştir. 

Toplumsal yapı ve kültür üzerinde gittikçe artan etkisi nedeniyle 

medyanın kazandığı hegemonik güç, birçok açıdan inceleme konusu 

olmuştur (Akçalı, 2003).  

Dünyada en büyük güç olmak ya da güçlülüğünün devamını 

sağlamak adına ülkeler sürekli bir yarış halindedir. Bu yarış 

içerisindeki her ülke, yaşanılan toplumsal gelişmeleri kendi 

açılarından olumlu yöne çevirmek, diğer toplumlar arasından 

sıyrılmak, kaos ortamında yıldızını yükseltmek ve daha fazla 

kazanmak amacıyla hareket etmekte, bu amaç ise zaman ve mekan 
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tanımayan medya aracılığıyla gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır 

(Işık ve diğ., 2007). 

Postman (1994)’a göre en önemli medya aracı, bir kumanda 

merkezine benzetilebilecek televizyondur. Diğer kitle iletişim 

araçlarından yararlanırken ağırlıklı olarak yine televizyonun 

yönlendiriciliği söz konusu olmaktadır. Hangi filmlerin görülmesi 

gerektiğini, hangi kitapların okunup, hangi radyo programlarının 

dinleneceğini bize yine televizyon söyler. Başka bir değişle 

televizyon, sadece dünyaya ilişkin bilgiyi değil, aynı zamanda bilme 

yollarına ilişkin bilgiyi de yönlendiren bir “üst araç” (meta-medium) 

statüsüne yükselmiştir (Postman, 1994). 

Medyanın en önemli öğesi olan televizyon, izleyicilerin hiç farkına 

varmadan, başka toplum ve kültürlerin yaşam standartları, yaşam 

şekilleri, birbirleriyle olan ilişkileri, davranış kalıpları, sosyal sorun 

ve tüketim alanları konusundaki bilgilerle donanmalarını sağla 

maktadır (Ayrancı,  Köşgeroğlu ve Günay, 2004).  

Medyanın aracı işlevi görmesinin özelliği, çok ender durumlar 

dışında, medyanın müdahalelerinin, görebileceğimiz ya da 

bilebilece-ğimiz şeyleri yönlendirmedeki rollerinin farkına 

varılmamasıdır. Kitap okuyan, televizyon seyreden ya da saatine 

bakan birisi, bu olayların kendi zihnini nasıl düzenleyip 

denetlediğiyle genellikle ilgilenmediği gibi o, kitabın, televizyonun 

ya da saatin çağrıştırdığı dünya fikriyle hiç ilgilenmez (Postman, 

1994). 
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1.2.5. Medya Okuryazarlığı  

Medya okuryazarlığının ne olduğunu anlamak için farklı tanımlarını 

ve tarihsel sürecini incelemek gerekmektedir. 

1.2.5.1. Medya Okuryazarlığının Tanımları 

Zettl (1998), medya okuryazarlığını tanımlamanın zor olduğunu; 

çünkü eğitimcilerin, medya okuryazarlığının deneysel modelleri olsa 

bile eğitimi yapılandıracak yeterli bir teorik temele sahip olmadığını, 

bu yüzden de medya okuryazarlığına ilişkin tanımların oldukça 

çeşitli olduğunu belirtmiştir. 

Christ ve Potter (1998)’a göre, medya okuryazarlığının birçok 

bileşenin olması, tanımlamada kavramsal bir sorun oluşturmaktadır. 

Medya okuryazarlığını tanımlamak için öncelikle bu bileşenleri 

belirlemek gerekmektedir. Christ ve Potter’a (1998) göre bu 

bileşenler şu şekilde sıralanabilir: 

● Kamu politikası boyutu 

● Eleştirel / kültürel boyut 

● Pedagojik boyut 

● Mc Luhan’cı spekülasyonları içeren boyutu 

● Fizyolojik, bilişsel veya antropolojik bilimsel araştıma konusu 

olarak ele alınan boyut. 

Medya okuryazarlığının en yaygın kabul gören tanımlarından biri 

Aufderheide (1993) tarafından yapılmıştır. Aufderheide (1993), 

medya okuryazarlığını, çeşitlilik arz eden formlardaki mesajlara 
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ulaşma, mesajları analiz etme, değerlendirme ve bu mesajları iletme 

yeteneği olarak tanımlamış, medya okuryazarlığının temel 

konusunun ise medyanın tümüne yönelik bir eleştirel otonomi 

kazandırmak olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Aufderheide (2001), 

medya okuryazarı olduğu düşünülen kişinin medya mesajlarının 

kodlarını çözme, değerlendirme,  basılı ve elektronik medyayı analiz 

etme ve üretme yeterlilikleri olması gerektiğini savunmuştur. 

Messaris (1998), medya okuryazarlığını kısaca; toplumun medya 

fonksiyonları hakkındaki bilgisi olarak tanımlamış, ideal olarak bu 

bilginin, medyanın çalışmalarının tüm yüzlerini (ekonomik 

temellerini, örgütsel yapılarını, psikolojik etkilerini, sosyal 

sonuçlarını ve en önemlisi, medya içeriklerinin tüm formlarının, 

anlatımsal kurallarını ve hitabet stratejilerini içeren dilini) kapsaması 

gerektiğini vurgulamıştır. 

Quin ve McMahon  (2001) medya okuryazarlığını, medyayı, 

kullandığı teknikleri ve etkilerini bilme ve eleştirel kavrama olarak 

tanımlamıştır. 

Medya okuryazarlığı konusunda Türkiye’de yapılan az sayıdaki 

çalışmalardan birini gerçekleştiren Binark ve Gencel Bek (2007) ise 

medya okuryazarlığının ne olduğuna ilişkin ayrıntılı bir açıklama 

getirmiştir: 

“... yurttaşların farklı iletişim araçlarının özelliklerinin ve 

olanaklarının, medya sektöründeki üretim ilişkilerinin ve 
yapısının, bu araçlar dolayımı ile dolaşıma sokulan kültürel 
metinlerde kurgulanan dünya ve ülke halleriyle, yaşam tarzları 
önermelerinin, kimlik temsillerinin, medya metinlerindeki 
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uzlaşımların, bu metinleri tüketen izler-kitlenin çoklu ve 
parçalı aidiyet tasarımlarına sahip olduğunun; bu farklılıkların 
da medya metinlerini tüketme pratiğinde farklı ve çoklu 
etkilerinin olduğunun, ancak medyanın kolektif ve popüler 
bellek yaratmada önemli rol oynadığının, dolayısı ile üretim 
ilişkileri ve yapısının, medya metinleriyle tüketim pratikleri 
arasındaki ilişkinin bir anlam haritası inşaa etme süreci 
olduğunun farkındalığını sağlayan kültürel donanım olarak 
tanımlanmaktadır”. 
 

1.2.5.2. Medya Okuryazarlığının Tarihsel Gelişimi 

Masterman (1985), medyanın toplum üzerindeki etkilerine dikkat 

çeken ve medyanın bir “kültürel yozlaşma ajanı” (agents of cultural 

decline) olarak algılanmaya başlanmasını sağlayan ilk çalışmanın 

Leavis ve öğrencisi Thompson’ ın 1933 yılında yayınladığı  “Kültür 

ve çevre: Eleştirel farkındalık eğitimi” (Culture and environment: 

The training of critical awareness)  adlı kitabının olduğunu 

söylemiştir. Masterman’a (1985) göre Leavis ve Thompson’ın 

çalışması, eğitimcilerin sınıf ortamında medya ile ilgili kabul 

edilebilir ve entelektüel tartışmalar yapabilmesine kaynak 

sağlamıştır. Leavis ve Thompson (1933) ise bu kitabın, okullarda 

medya eğitimine yönelik ilk sistematik öneri niteliğinde olduğunu 

savunmuşlardır (Buckingham, 1998).  

Buckingham (1998), Leavis ve Thompson’ın oluşturduğu bu 

yaklaşımda temel hedefin, ulusun geçmişten gelen kültürel mirasını,  

dilini, değerlerini, toplumun sağlığını korumak olduğunu 

söylemiştir. Bu perspektiften öğrencilere popüler kültürü öğretmenin 
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amacının, medyanın yozlaştırıcı etkilerini ayırt edip karşı koymasını 

teşvik etmek ve öğrencinin geçmişten gelen kültürel mirasının 

olumlu ve iyi yönlerini değerlendirerek bunun üzerinden hareket 

etmesini sağlamak olduğunu vurgulamıştır. Leavis’in geliştirdiği 

medyaya karşı “aşılanmış” (inoculated) insan yaklaşımı neredeyse 

30 yıl boyunca tartışılmış ve etkili olmuştur (Masterman, 1985).  

1960’lı yıllara gelindiğinde İngiliz Kültürel çalışmalarının temelleri 

atılmış, Leavis’in, medya yaklaşımı, “Pop Arts” (Populer  Arts) 

denilen hareketin oluşmasıyla değişmeye başlamıştır. Popular 

Arts’da medya eğitimiyle ilgili birçok önerilerde bulunulmuş; medya 

metinleri, özellikle de filmlerde aşılayıcı yaklaşımın yerine, yargılar 

geliştirerek ayrım yapmayı (discrimination) öğretme anlayışı kabul 

edilmiştir (Buckingham, 1998). 

Medya eğitimine, başka bir bakış açısı kazandıran düşünürlerden biri 

de göstergebilim üzerine çalışmalar yapan Fransız yapısalcılık 

akımının öncüsü Roland Barthes olmuştur. Barthes (1957), sembol 

sistemlerini incelediği Mitolojiler (Mythologies) adlı kitabında,  ilk 

defa göstergebilimi medya çalışmalarına uygulamıştır (Masterman, 

1997). Buckingham (1998), göstergebilim metodlarının medya 

eğitiminde kullanılmasının,  daha nesnel ve analitik bir bakış 

açısının gelişmesine katkı sağladığını savunmuştur. Buckingham’a 

(1998) göre bu metodlar öğrencileri, öznel tepkilerini bir kenara 

koymaya ve medya metinlerinin gizli ideolojilerini açığa çıkaran 

analizin sistematik biçimlerini birleştirerek kendilerini medya 

metinlerinin etkilerinden korumaya sevk etmiştir.  Ayrıca bu analiz 
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biçimleri medya kuruluşlarının ekonomi politik yaklaşımın ayrıntılı 

çalışmasıyla birleştirilmiştir. Böylelikle kültürel değerlerin alanını 

“ayrımsama” (discrimination) anlayışı, gizli ideolojilerin “sırrını 

çözme” (demystification) anlayışı ile yer değiştirmiştir.  

Medyanın yapısı, işleyişi ve toplumsal etkileri üzerine farklı bir 

bakış açısı geliştirmeye olanak sağlayan bir başka kuram ise 

ekonomi politik yaklaşımdır. Caton-Rosser (2006), medya alanında 

önemli bir kuram olarak görülen ekonomi politik yaklaşımın, 

mülkiyet ve üretimin örgütlenmesi kavramlarının odak noktası 

olarak kabul edilen geleneksel bir Marksit yaklaşım benimsediğini 

bu düşüncenin medya alanına uygulandığında, burjuva kavramının 

medya tekellerini, işçi sınıfının da toplumsal medya kullanıcılarını 

temsil edebileceğini iddia etmiştir.  

Bu anlamda ekonomi politik yaklaşım üç temel görevi yerine 

getirmektedir: İlki, kültürel malların üretimiyle ilişkilidir ki, 

ekonomi politik, kültürel üretimin kültürel tüketim silsilesi üzerinde 

sınırlandırıcı bir etki yaptığını savunur. İkinci olarak, medya 

ürünlerindeki mevcut temsillerin, anlam üretimi ve tüketimindeki 

maddi gerçeklerle bağlantılı ilişkilendirme biçimlerini göstermek 

için metinlerin ekonomi politiğidir. Üçüncü olarak da, maddi ve 

kültürel eşitsizlik arasındaki ilişkiyi göstermek için kültürel 

tüketimin ekonomi politiğini inceler (İrvan, 2002). Çaplı (2002), 

ekonomi politiğin, medyanın toplumdaki yeri ve toplum üzerindeki 

etkilerinin anlaşılmasını sağlayan en önemli yaklaşım olduğunu 

belirtmiştir. Brereton, (2001) ise, temelde Marksist teori içinde kabul 
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edilen eylemci toplumsal medya kullanımının (activist community 

media use)  medya okuryazarlığının seviyesini daha fazla yükselten 

bir düşünce olduğunu savunmuştur. 

Bu çalışmaların sonucunda 1970’li yıllara gelindiğinde, medya 

eğitimiyle ilgili yeni bakış açıları oluşmuş, araştırmacılar yeni 

kavramsal çalışmalara girişmişlerdir. Ayrıca medya eğitiminin 

resmileşmesi de bu yıllardan sonra gelişmiştir (Topuz, 2005). 

Örneğin Fransa’da, Milli Eğitim Bakanlığı önce 1979 ve 1984 

yıllarında “Görsel İşitsel İletişime Girişim” adlı iki proje oluşturmuş, 

sonra da 1983’te medya örgütleriyle işbirliği yaparak Eğitimde 

İletişim Araçları arasında Bağlantı Merkezi’ni (Clemi, Centre de 

l’iaism, del’aseignement et de Moyens d’Information) kurmuştur. 

Belçika’da 1970’li yılların başında birçok okulda uygulanmasına 

başlanan Medya Eğitimi 1990’da resmileşirken, Avusturya’da 1983 

yılında medya eğitiminin ilk ve orta öğretim programlarında yer 

alması kararlaştırılmıştır. İspanya’da ise Eğitim Bakanlığı ile gazete 

yöneticileri bir araya gelerek 1985’te Prensa-Escuela adlı bir 

program oluşturmuştur (Topuz, 2005). 

İsviçre’de 1967’den beri Lozan’da uygulanmakta olan medya 

eğitiminin, bütün kantonların programlarında yer alması için kararlar 

alınmış, İngiltere’de ve Galler Ülkesi’nde ise medya eğitimi 

programı 1988’de oluşturulmuştur (Topuz, 2005). 

Avustralya’da 1990’ lı yılların ortalarında 12. sınıf öğrencilerine 

resmi olarak medya eğitimi verilmesi kararlaştırılırken, Ontario’da 
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1987’ den beri medya eğitimi 7 -12. sınıflar için resmileştirilmiştir 

(Criticos, 1997).  

Amerika’ya bakıldığında ise, medya eğitiminde genel olarak diğer 

ülkelere göre daha geride olduğu, Güney Afrika’da hükümet 

tarafından uygulanan, Avrupalılar'ın başkalarından ayrılması 

yaklaşımından (apartheid) önce bile medya eğitiminde Amerika’dan 

daha önde olduğu görülmektedir. Medya ürünlerinin ihracatında 

dünya lideri konumunda olmasına rağmen, okullarında resmi medya 

eğitiminin, dünyada başlıca İngilizce konuşan bütün ülkelerden daha 

geride olması ironik bir durumdur (Kubey, 1998). 

1960’lı yıllardan beri medya eğitimini gündeminde bulunduran 

UNESCO’nun özellikle 1980’li yıllara gelindiğinde dünya çapında 

oldukça önemli sayılabilecek çeşitli toplantılar düzenleyerek projeler 

oluşturmaya başlamıştır. Bu toplantılardan biri 1982 yılında 

Almanya’da gerçekleştirilmiştir. 19 ülkenin uzmanlarının katıldığı 

bu toplantının ardından medya eğitiminin gerekli olduğunu savunan 

bir Medya Eğitimi Bildirgesi yayınlamıştır. Bu bildirgede, ailelerin, 

öğretmenlerin, medya çalışanları ve karar vericilerin medya 

ürünlerini tüketenler arasında eleştirel farkındalığı geliştirmede 

sorumlulukları olduğunu kabul ettikleri zaman medya eğitimin etkili 

olacağı vurgulanmıştır. Bu sorumluluklar aşağıdaki şekilde 

belirtilmiştir (UNESCO, 1982): 

• Medya kullanıcıları arasında eleştirelliğin gelişmesini 

sağlayacak bilgi, beceri ve tutumları geliştirmek amacıyla, 

okul öncesinden üniversite düzlemine ve yetişkin eğitimine 
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kadar, etraflı medya eğitim programlarını başlatmak ve 

desteklemek. İdeal olarak bu programlar medya ürünlerinin 

analizini, yaratıcı ifade araçları olarak medyanın 

kullanılmasını ve medya kanallarının etkili kullanımını ve 

katılımını içerir. 

• Bilgilerini ve medyaya karşı kavrayışlarını arttırmak için 

öğreticilere yönelik eğitim programları düzenlemek; uygun 

öğretme yöntemleriyle onları donatmak. 

• Medya eğitimi yararına psikoloji, sosyoloji ve iletişim 

bilimleri alanlarında araştırma ve geliştirme etkinliklerini 

özendirmek. 

• UNESCO tarafından da öngörülen ve kararlaştırılan medya 

eğitiminde uluslar arası işbirliğini özendirmeyi hedefleyen 

eylemleri desteklemek ve güçlendirmek. 

Bunun gibi birçok çalışmaya öncülük eden UNESCO, 2001 yılında 

“Youth Media Education Survey” adı altında geniş çaplı bir çalışma 

gerçekleştirmiştir. 2001 yılının haziran ayında başlayan bu 

çalışmada 52 ülkeden, akademisyen, politikacı ve eğitim 

danışmanlarından oluşan 72 uzman belirlenmiş, bu uzmanlardan, 

kendi ülkelerinde medya eğitimi üzerine anket yapması istenmiştir. 

2001 yılının ekim ayında UNESCO’ya  sadece 35 ülkeden 42  

çalışma tamamlanarak gönderilmiş UNESCO 2001 yılının kasım 

ayında, dünyanın çeşitli ülkelerinin her birinin kendine özgü 

durumlarını yansıtan bu çalışmaları birleştirerek “Gençlik Medya 
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Eğitimi Araştırması” (Youth Media Education Survey, 2001) adı 

altında raporlaştırmıştır (UNESCO, 2001).  

Raporda, dünyanın birçok ülkesinde son yirmi yılda eğitimsel 

anlamda kapsamlı değişiklikler yaşansa da medya eğitiminde 

çoğunlukla düzensiz bir sürecin olduğu belirtilmiştir. Ayrıca bazen 

medya eğitimi kavramıyla eğitimde medya teknolojisiden 

yararlanma anlamına gelen eğitimsel medya kavramının karıştırıldığı 

görülmüştür. Birçok ülkede medya eğitimini, ayrı ders konusu olarak 

hazırlanmasının mı yoksa var olan müfredatın içine yayılmasının mı 

daha doğru olacağı konusunda belirsizliklerin yaşandığı 

görülmüştür. 

Bu araştırmaya dâhil olan ülkelerden sadece bir kaçında medya 

eğitiminin sağlam bir temele oturtulduğu ve zengin bir içeriğe sahip 

olduğu görülmüştür (örneğin, Kanada, Yeni Zelanda, ve Avustralya). 

Medya okuryazarlığı konusunda gerçekleştirilen önemli 

girişimlerden biri de 1993 yılında Amerika’da gerçekleştirilen 

Medya Okuryazarlığı Ulusal Liderlik Konferansı olmuştur. Bu 

konferansta Amerikalı eğiticimler, medya eğitimi için uygun 

hedeflerin ya da uygun öğretim tekniklerinin genişliği konusunda 

anlaşmaya varamamışlardır; fakat İngiliz, Avustralyalı ve Kanadalı 

eğitimciler tarafından geliştirilen modeller üzerine temellendirilen 

aşağıdaki kavramların medya mesajları analizine dahil edilmesi 

gerektiğini belirlemişlerdir: 
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1- Medya mesajları, kurgulanmıştır. 

2- Medya mesajları, ekonomik, sosyal, siyasal, tarihsel ve estetik 

bağlamlar içinde üretilir. 

3- Mesaj alımlamayı içeren yorumlayıcı anlam-yapma süreçleri, 

okuyucu, metin ve kültür arasındaki etkileşimden oluşur. 

4- Medya çeşitli iletişim formları, türleri ve iletişim sembol 

sistemlerini karakterize eden kendine özgü bir dil kullanır. 

5- Medya temsilleri, insanların sosyal gerçekliği kavramasında 

rol oynar (Aufderheide, 1993). 

1998 yılına gelindiğinde, Journal Of Communication dergisi özel bir 

sayı çıkarmış, ve o sayıda sadece medya okuryazarlığı konusunda 

alandan önemli uzmanların makalelerine yer vermiştir. Bu 

uzmanlardan Buckhingam (1998) makalesinde, 12.sınıflarda medya 

okuryazarlığının özellikle İngiltere’de gelişim sürecinden bahseder-

ken,  

Brown (1998) makalesinde, medya okuryazarlığı hakkında bireyleri 

bilgilendirmiş ve eleştirel medya okuryazarlığı programları hakkında 

temel prensiplerini birleştirmiştir. 

Kubey (1998) ise Amerikadaki K-12 medya okur yazarlığı 

hareketinin ilginç anahtar sorularını aydınlatır.  

Kubey, Buckingham, Brown ve Hobbs (1998) çalışmalarında, 

çocukların ve ergenlerin medya okuryazarlığı çabalarına, medya 

okuryazarlığı eğitimiyle bağlantılı sorunlara, medyanın yoğun bilgi 

bombardımanı altında yetişmiş bireylerine medya okuryazarlığını 
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nasıl öğretileceği konusuyla ilgilenirken Messaris, Meyrowitz, Zettl, 

Lewis ve Jhally (1998) çalışmalarında geniş medya okuryazarlığı 

alanına teorik yenilikler getirerek katkı sağlamışlardır. 

Hobbs, 1998 yılında alandaki birçok çalışmayı da göz önünde 

bulundurarak oluşturduğu ve medya okuryazarlığı eğitiminde temel 

bir kaynak olarak kabul edilen çalışmasında, medya okuryazarlığının 

teoride ve pratikte tüm dünyada yaşanan problem alanlarını 

açıklamış ve alana önemli bir katkı sağlamıştır. Hobbs (1998)’a göre 

medya okuryazarlığının temel problem alanları şunlardır:  

1- Medya Okur Yazarlığı Eğitiminin Amacı  

Medya okuryazarlığı ile ilgilenen eğitimciler, geniş bir 

çeşitlilik içerisindeki hedefleri, güdüleri ve amaçları 

benimseyebil-mektedirler. Muhakeme ve iletişim becerilerini 

geliştirme,  demokrasi, yurttaşlık tutumlarını geliştirme, medya 

endüstrisi uygulamalarını yeniden biçimlendirme, madde 

kullanımını ve şiddeti önleme bu hedeflerden bazılarıdır 

(Hobbs, 1998). 

2- Medya Okuryazarlığı Eğitiminde Medya Üretimlerinin Yeri 

Bazı eğitimciler, bu ders içerisinde öğrencilerin medya üretimi 

etkinliğinde bulunması gerektiğini ancak böylelikle medya 

üretimlerinin eleştirel tüketicisi haline gelebileceklerini 

savunmaktadırlar. Bu görüşe karşı çıkanlar ise, öğrencilerin 

basitçe profesyonelleri taklit etmeyi öğrendiği ve medya 
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metinlerini yeniden inşa ettiği bir etkinliğe dönüşebileceğini 

belirtmişlerdir (Hobbs, 1998). 

3- Medya Okuryazarlığı Eğitiminde Popüler Kültürün Yeri 

Popüler kültür, öğrencilerin iletişimdeki süreçlere ilişkin 

gelişmekte olan anlayışlarıyla ilişkili tartışmaları için öğretmen 

ve öğrencilere fırsatlar sağlayabilir. Ancak okullar öte yandan,  

popüler kültürün değerini azaltmak için kurulmuştur. 

Dolayısıyla popüler kültür ürünlerini klasik ürünlerle 

kıyaslayarak kullanmak aileler tarafından tepkiye yol açabilir 

(Hobbs, 1998). 

4- Medya Okuryazarlığı Eğitiminde Politik Ve İdeolojik 

Gündemin Yeri 

Bazı akademisyenler ve eğitimciler, medya okuryazarlığını, 

“eleştirel yurttaşların yaratımını ve radikal demokrasinin 

gelişimini sağlayabilecek bir alan olarak görmektedir. Fakat bu 

durum da bazı riskler ortaya çıkabilir. Öğrenci kendi 

konumunu tam olarak değerlendirip sorgulamadan siyaseten 

doğru yanıtları yeniden üretmeyi öğrenebilir veya 

inanabileceği veya inanamayacağı şeyleri söyleyeceği 

zamanlarda eğlenmek için bunu yapmayı reddedebilir duruma 

gelebilirler (Hobbs, 1998) 

5- Medya Okuryazarlığı Eğitiminin Verileceği Eğitim ve Öğretim 

Ortamları 
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Bu dersin, öğretmenlerin, anne-babaların baskısı altında 

verilmesi öğrencilerin sorumluluklarını basite indirgemeye 

başlaması ve bu süreç içerisinde de dersteki canlılığını 

kaybetmesine neden olabilir. Kamu eğitiminde değişiklik 

yapma zorluklarının ışığı altında, medya eğitimini en iyi 

yaygınlaştıracak alanlar, okul sonrası programlar, yaz 

kampları, dini eğitim programları, kütüphane ve önleme 

programları, topluluk-temelli örgütler ve evde ana baba 

rehberliğidir. Bununla birlikte doğrudan okulda çalışmayan 

eğitimcilerin, medya okuryazarlığı hareketi için önemli bir 

enerji kaynağı oluşturduğu görülmüştür (Hobbs, 1998). 

6- Medya Okuryazarlığı Dersi Konularının Diğer Derslere 

Eklenmesi ya da Kendine Özgü Uzmanlığı Olan Ayrı Bir Ders 

Olarak Okutulması 

Medya okuryazarlığı kavramlarının müfredat içine yedirilmesi 

gerektiğini öne sürenler, metinleri sorgulama objeleri olarak 

kullanmanın önemini, disiplinler ve konular arasındaki 

bağlantıları değerlendirmek için çok boyutlu fırsat olarak 

görmektedir. Ancak bu yaklaşım, çalışmaları yapan 

öğretmenlerin niteliksiz olmaları durumunda analiz ve üretimi 

sıradanlaştırmak riskini taşır. Bununla birlikte müfredata 

yayılan bir konunu sonucunu doğrudan görmek ve 

değerlendirmek de mümkün olmayabilir (Hobbs, 1998). 

7- Medya Okuryazarlığı Eğitiminde Medya Kuruluşlarının 

Sorumluluğu 
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Bir görüşe göre, medya kuruluşlarının, insanların medya 

hakkında kritik düşünmelerine yardımcı olmak yönünde 

toplumsal sorumlulukları vardır. Bazı savunucular ve 

eleştirmenler ise, medya kuruluşları tarafından sağlanan bu 

desteklerin,  halkla ilişkiler kampanyasının bir parçası olarak 

veya hükümet düzenlemelerine karşı bir kalkan olarak 

kullanılması olasılığının da olduğunu belirtmişlerdir (Hobbs, 

1998). 

1.2.5.3 Türkiye’de Medya Okuryazarlığı 

Batılı ülkelerde yarım yüzyıldır tartışılagelen, özellikle son otuz 

yıldır önemli ölçüde gelişen Medya okuryazarlığı eğitimi kavramı, 

ülkemiz açısından oldukça yeni bir konudur. 

Bu konudaki ilk çalışma, Radyo televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. 2003 

yılında Ankara’da düzenlenen İletişim Şurası’nın sonuç 

bildirgesinde, medya okuryazarlığı konusuna yer veren RTÜK, bir 

proje hazırlamış ve medya okuryazarlığı dersinin ilköğretim 

programında seçmeli ders olarak okutulması yönünde harekete 

geçmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı ve Talim Terbiye Kurulu’yla 

(TTK) varılan mutabakat sonucunda 2006 tarihinde RTÜK ile TTK 

arasında konuya ilişkin protokolün imzalanmasının ardından Medya 

Okuryazarlığı Dersi Taslak Öğretim Programı ve Öğretmen 

Kılavuzu hazırlanmış, 2006-2007 eğitim yılında İstanbul, Ankara, 

İzmir, Adana ve Erzurum’daki toplam 5 ilköğretim okulunda pilot 

uygulamanın başlaması kararlaştırılmıştır ve toplam 780 yedinci 
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sınıf öğrencisi medya okuryazarlığı dersi almıştır. 2007-2008 

öğretim yılından itibaren tüm Türkiye’deki ilköğretim okullarında 6., 

7. ve 8. sınıflarda seçmeli ders olarak okutulması planlanmıştır 

(RTÜK, 2007). 

Oluşturmacı (inşâcı) yaklaşımla hazırlanan Medya Okuryazarlığı 

Dersi Öğretim Programı’nda genel amaç ve kazanımların yanı sıra 

bazı temel beceri ve değerlerin verilmesi amaçlanmıştır. Programın 

genel amaçları şu şekilde belirtilmiştir: 

• Medyayı doğru okuyarak yaşadığı çevreye duyarlı, ülkesinin 

Problemlerini bilen, medyada gördüklerini aklın süzgecinden 

geçirecek bilinç kazanır. 

• Televizyon, video, sinema, reklâmlar, internet gibi ortamlardaki 

mesajlara ulaşarak bunları çözümleme, değerlendirme ve 

iletme yeteneği elde eder. 

• Yazılı, görsel, işitsel medyaya yönelik eleştirel bakış açısı 

kazanır. 

• Mesajların oluşturulmasına ve analizine dönük olarak cevap 

bulmaktan soru sorma sürecine doğru bir değişimi gündeme 

getirir. 

• Bilinçli bir medya okuryazarı olur. 

• Toplumsal yaşama daha aktif ve yapıcı şekilde katılır. 

• Kamu ve özel yayıncılığın daha olumlu noktalara taşınması 

noktasında duyarlılık oluşturulmasına katkı sağlar (Komisyon, 

2007a). 
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Programla kazandırılması hedeflenen beceriler ve değerler ise şu 

şekilde belirtilmiştir (Komisyon, 2007a): 

Beceriler: 

1. Gözlem becerisi 

2. Araştırma becerisi 

3. Eleştirel düşünme becerisi 

4. Yaratıcı düşünme becerisi 

5. İletişim becerisi 

6. Problem çözme becerisi 

7. Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi 

8. Girişimcilik becerisi 

9. Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisi 

10. Sosyal ve kültürel katılım becerisi  

Değerler: 

Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı ile öğrencilere 

kazandırılmak istenilen değerler şunlardır (Komisyon, 2007a): 

1. Özel yaşamın gizliliğine saygı 

2. Estetik duyarlılık 

3. Dürüstlük 

4. Sorumluluk 

5. Etik kurallara bağlılık 
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6. Farklılıklara saygı duyma 

7. Kültürel mirası yaşatmaya duyarlılık 

8. Aile içi iletişime önem verme 

9. Bilinçli tüketim 

10. Toplumsal hayata aktif katılım 

11. Bilimsellik 

12. Eşitlik 

13. Yardımlaşma 

14. Dayanışma 

15. Paylaşma  

Çocuk ve gençleri televizyon yayınlarının olası zararlı etkilerinden 

korumak amacıyla 23 Nisan 2006 tarihinde Akıllı İşaretler Sembol 

Sistemi’ni uygulamaya koyan RTÜK (2006), oluşturulan Medya 

Okuryazarlığı Projesi kapsamında, çocuklara medya okuryazarlığı 

kavramını tanıtmak amacıyla www.rtukcocuk.org.tr adresinde bir 

Çocuk Web Sayfası oluşturmuş, RTÜK Web sitesinde de internet 

okuryazarlığına ilişkin olarak “Çocuklarınız için İnternet Güvenliği” 

ve uzmanların televizyon izleme önerilerini içeren “Çocuk ve 

Televizyon” bölümler eklemiştir. Bu projeyle ilgili televizyonlarda 

bir de tanıtım filmi yayınlamıştır. Ayrıca Medya Okuryazarlığı 

Projesi’nin sadece ilköğretim öğrencileriyle sınırlı tutulmayacağını, 

yetişkinler için de bir web sitesi hazırlanması için çalışmaların 

yapıldığını duyurmuştur. 

http://www.rtukcocuk.org.tr/
http://www.rtukcocuk.org.tr/
http://www.rtukcocuk.org.tr/
http://www.rtukcocuk.org.tr/
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RTÜK’ün bu konuya yönelik yapmış olduğu diğer çalışmalar 

şunlardır: 

• Radyo ve Televizyonlarda Türkçe Kullanımı Toplantısı – 23 

Mayıs 2002 

• İletişim Şurası – 20/21 Şubat 2003  

• Reklâmların İzleyiciler üzerindeki Etkileri – 22/23 Ocak 2004 

• Şiddete Duyarlılık Paneli- 26 Kasım 2004 

• Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması, Şubat 2006  

• İlköğretim Çağındaki Çocukların Televizyon İzleme 

Alışkanlıkları Araştırması, 25 Nisan- 3 Mayıs 2006  

• Uluslararası Medya Okuryazarlığı Paneli - 24 Kasım 2006 

• Televizyon Haberleri İzleme Eğilimleri Araştırması - 8 Şubat 

2007  

• Radyo Dinleme Eğilimleri Araştırması - 14 Şubat 2007  

• Kadınların Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması - 10 

Mayıs 2007  

• Almanya’da Yaşayan Türklerin Televizyon İzleme Eğilimleri 

Kamuoyu Araştırması - 14 Kasım 2007  

• Özürlülerin Televizyon İzleme/Dinleme Eğilimleri Araştırması 

Aralık 2007  

• Çocuk Gerçeği ve Medya Okuryazarlığı Derslerinin Önemi 

konulu uluslararası toplantı – 7/8 Ekim 2008 
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Resmi makamların yaptığı çalışmalar gibi ülkemizdeki 

akademisyenlerin de bu konuya yönelik çalışmalarının oldukça yeni 

olduğu görülmektedir. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi 

tarafından 23–25 Mayıs 2005 tarihinde İletişimciler Haftası içinde 

gerçekleştirilen I. Uluslar arası Medya Okuryazarlığı Konferansı’nın 

bu girişimlerin ilki olduğu söylenebilir. 

Çağrılan konuşmacıların yanı sıra yurt içi ve yurt dışından, bildiri ile 

ve aktif dinleyici olarak pek çok akademisyen, medya çalışanı, 

medya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve 

halkın katıldığı konferansta, medya okuryazarlığı çok geniş bir 

perspektiften ele alınmış, üniversitelerde “medya okuryazarlığı” 

derslerinin programlara alınmasının yanı sıra, ortaöğretim 

müfredatında da bu derslerin yer alması konusu gündeme gelmiştir.  

Medya okuryazarlığı konusunu da kapsayan başka bir çalışma da 

Yıldız Dilek Ertürk ve Ayşen Gül Akkor’un, 2006 yılında yazmış 

oldukları  “Çocuğunuzu Televizyona Teslim Etmeyin: Medya Okur 

Yazarı Olun”  adlı kitaptır. Ertük ve Akkor bu kitapda, örneklemini 

7–12 yaş arası 139 öğrencinin ve toplam 70 ebeveynin oluşturduğu, 

“Televizyon Haberlerinin 7–12 Yaşlar Arası Çocuklar Üzerindeki 

Stres Etkileri ve Ailesel Haber İzleme Alışkanlıkları” üzerine 

objektif ve projektif tekniklere dayanan kesitsel bir odak grup 

çalışmasına da yer vermişlerdir. 

Mutlu Binark Ve Mine Gencel Bek’in 2007 yılında yazmış oldukları 

“Eleştirel Medya Okuryazarlığı” adlı kitap, Medya okuryazarlığının 

kuramsal temelleri ve dünyadaki uygulamaları ile medya 
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okuryazarlığı kavramının eleştirel medya okuryazarlığı kavramına 

nasıl evrildiğini ele alan bir yapıttır.  

1.3. Eleştirel Düşünme İle İlgili Yurt İçinde Yapılan 

Çalışmalar 

Kaya (1997), yaptığı çalışmada, üniversite öğrencilerinin eleştirel 

akıl yürütme gücünü ve bu gücü etkileyen etkenleri belirlemeye 

çalışmıştır. Bu araştırmaya göre, öğrencilerin eleştirel düşünme gücü 

puan ortalamasının orta düzeyde yoğunlaştığı, öğrencilerin eleştirel 

düşünme gücü ile bireysel özellikleri ve sorun çözme yaklaşımları 

incelendiğinde ise öğrencilerin kendilerini yeterince tanımadıkları 

belirtilmiştir. Araştırmada yalnızca risk alan ve kendilerini araştırıcı 

olarak tanımlayanların eleştirel düşünme güçleri arasında anlamlı 

ilişki bulunurken, insancıl, adil olma, düşünmeye değer verme, 

sorumluluk üstlenme, kendine değer verme, sorun hakkında bilgi 

edinme deneyimi ve farklı seçenekleri dikkate alma özellikleri 

arasında ise anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

Öner (1999), yaptığı araştırmada, ilköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler 

dersinde kubaşık öğrenme yönteminin öğrencilerde eleştirel 

düşünme ve akademik başarıya etkisinin saptamayı amaçlamıştır. 

Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, kubaşık öğrenme yönteminin 

uygulandığı deney grubu, kontrol grubundan anlamlı düzeyde farklı 

akademik başarıya sahipken, eleştirel düşünme puanları arasında 

anlamlı farka rastlanmamıştır. 

Gelen (1999), ilköğretim okulları dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersi 

öğretmenlerinin problem çözme, karar verme, soru sorma, eleştirel 
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düşünme ve yaratıcı düşünme becerilerini kazandırma yeterlilikleri 

incelenmiştir. Araştırma sonucunda, eleştirel düşünme becerilerini, 

problem çözme becerisini, karar verme becerilerini, yaratıcı 

düşünme becerilerini ve soru sorma becerilerini kazandırmada  

"yetersiz" bulunduğu belirtilmektedir. 

Hayran (2000), ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin 

düşünme becerileri ve işlemlerine ilişkin görüşlerini ve bu görüşlerin 

mezun olunan üniversite, cinsiyet ve kıdem değişkenlerine göre 

anlamlı fark oluşturup oluşturmadığını belirlemeye çalışmıştır. 240 

öğretmenin görüşlerin alınarak yapılan çalışmada; öğretmenler 

problem çözme, eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme becerilerini 

kullandıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca cinsiyet ile düşünme 

becerilerini kullanma açısından kadınlar daha yüksek puanlar 

almışlardır. Kıdem ve mezun olunan öğrenim kurumu ile düşünme 

becerilerini kullanmaları arasında ise anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. 

Akınoğlu (2001),  eleştirel düşünme becerilerini temel alan fen 

bilgisi öğretiminin öğrenme ürünlerine etkisini incelediği çalışmada,  

eleştirel düşünme becerilerini temele alan ilköğretim 4. sınıf fen 

bilgisi öğretimini uygulayan grupla, geleneksel anlayışı temele alan 

ilköğretim 4. sınıf fen bilgisi öğretimini uygulayan grubun erişi 

düzeyleri, eleştirel düşünme becerileri ve fen bilgisi dersine ilişkin 

tutumları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını incelenmiştir. 

Araştırma sonucunda deney grubunun bilgi ve kavrama düzeyindeki 

erişisi kontrol grubundan anlamlı derecede yüksek çıkmıştır. Ayrıca 
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deney grubunun eleştirel düşünme becerilerinin tutarlılık, 

birleştirme, uygulayabilme, yeterlilik ve iletişim kurabilme 

boyutundaki erişileri kontrol grubunun erişilerinden anlamlı 

derecede yüksek bulunmuştur. 

Kökdemir (2003), üniversite öğrencilerinin belirsizlik durumlarında 

nasıl karar verdikleri problem çözme becerilerinin neler olduğu, 

eleştirel düşünme ve karar verme süreçleri arasındaki ilişkinin nasıl 

olduğu ve eleştirel düşünme eğitiminin üniversite öğrencilerinin 

eleştirel düşünme kapasitelerini olumlu yönde etkileyip etkilemediği 

ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışmada kullanılmak amacıyla, 

California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği Türkçe' ye 

uyarlanmıştır. Ayrıca eleştirel düşünme eğitiminin, üniversite 

öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerini artırıp artırmadığını 

ölçmek amacıyla 10 saatlik bir eğitim programı uygulamış ve eğitim 

alan deneysel grup ile eğitim almayan kontrol grubu birbirileriyle 

karşılaştırılmıştır. Araştırmada sonuçlarına göre, eleştirel düşünme 

eğilimi yüksek olan öğrencilerin, düşük olanlara göre bütün karar 

verme problemlerinde olmasa bile, özellikle olasılık tabanlı 

problemlerde daha rasyonel kadar verdikleri bulunmuştur. Ayrıca 

psikolojiye giriş ile eleştirel düşünme dersi alan üniversite 

öğrencilerinin, eleştirel düşünme eğilimlerinin bu tür bir eğitim 

almayanlara kıyasla güçlendiği görülmüştür. 

Derelioğlu (2004), üniversite öğrencilerinde eleştirel düşünme ile 

denetim odağı arasındaki ilişkiyi ve puanların fakülteler ile çeşitli 

sosyo-demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını 
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incelemiştir. Araştırma sonucunda, örencilerin eleştirel düşünme 

puanları ile denetim odağı puanları arasında negatif yönde anlamlı 

ilişki bulunmuştur. Eleştirel düşünme toplam puanları açısından 

fakülteler arası anlamlı bir farka rastlanmazken eleştirel düşünmenin 

alt testlerinden bilgileri sorgulama, problem çözme, eşduyum, 

kendini geliştirme ve akılcı düşünme puanlarının ise fakültelere göre 

anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmektedir. İlahiyat fakültesi 

öğrencilerinin, bilgileri sorgulama ve kendini geliştirme alt 

testlerinde, hukuk fakültesi öğrencileri bilgileri sorgulama ve akılcı 

düşünme alt testlerinde, fen fakültesi öğrencileri, problem çözme ve 

kendini geliştirme alt testlerinde, eğitim fakültesi öğrencileri, 

eşduyum alt testinde diğer fakülte öğrencilerine göre anlamlı 

düzeyde yüksek puan ortalamalarına sahiptir. Üniversite 

öğrencilerinin eleştirel düşünmeleri ve denetim odağı inançlarının 

üniversiteye giriş puanlarına göre anlamlı düzeyde farklılaştığı 

saptanmıştır. Eleştirel düşünme ve denetim odağı puanlarının sosyo-

demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediği 

incelendiğinde, yaş değişkeni açısından anlamlı bir ilişkiye 

rastlanmazken, cinsiyet, mezun olunan lise düzeyi, anne baba eğitim, 

gelir düzeyi açısından anlamlı farklılıklara rastlanmıştır. 

Araştırmada, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre eleştirel 

düşünme düzeyleri daha yüksek bulunmuştur. Gelir seviyesi orta ve 

yüksek olan öğrencilerin eleştirel düşünme puanları gelir düzeyi 

düşük olanlardan anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Anne 

eğitimi yüksek olan öğrencilerin eleştirel düşünme puanları 
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düşünceleri düzene koyma alt testinde diğer gruptan anlamlı 

düzeyde yüksek bulunmuştur.  

Özdemir (2005), üniversite öğrencilerinin eleştirel düşünme 

becerilerinin ne düzeyde olduğu ve eleştirel düşünme doğum yerine, 

anne ve baba öğrenim durumuna ve gelir durumuna göre farklılaşıp 

farklılaşmadığı tutum ölçeği ile ölçülmeye çalışılmıştır. 

Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda, öğrencilerin eleştirel 

düşünme becerisi bakımından "orta" düzeyde oldukları, eleştirel 

düşünme becerisine sahip olma durumlarının cinsiyet, doğum yeri, 

anne-baba öğrenim durumu ve gelir durumuna göre anlamlı düzeyde 

farklılaşmadığı saptanmıştır. 

Gülveren (2007), eğitim fakültesi öğrencilerinin eleştirel düşünme 

gücünü ve eleştirel düşünmenin alt boyutları ile bölüm, cinsiyet, 

sınıf, öğretim türü, anne-baba eğitimi, anne-baba iş durumu, ailenin 

gelir düzeyi, öğrencinin mezun olduğu okul türü, yaş ve akademik 

ortalama arasındaki ilişkileri incelemiştir. Elde edilen verilere göre, 

eğitim fakültesinde okuyan öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri 

yeterli değildir. Kız öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri erkek 

öğrencilere göre anlamlı düzeyde bulunmuştur. Bölüm değişkeni 

bakımından okulöncesi bölümü öğrencilerinin diğer bölümlerdeki 

öğrencilere göre eleştirel düşünme becerisi bakımından anlamlı 

düzeyde yüksek puan aldığı; sınıf düzeyi arttıkça eleştirel düşünme 

becerilerinde azalma olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin normal 

öğretim ya da ikinci öğretimde okuyor olmalarının, eleştirel 

düşünme becerilerini olumlu ya da olumsuz yönde etkilemediği 
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saptanmıştır. Annenin ve babanın eğitim düzeylerinin ve iş 

durumlarının öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini etkilemediği 

görülmüştür. Ailenin gelir düzeyi ile mezun oldukları okul türünün 

eleştirel düşünme becerilerini etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. 

1.4. Eleştirel Düşünme İle İlgili Yurt Dışında Yapılan 

Çalışmalar 

Patterson (1993), düşük okuma becerisine sahip dördüncü sınıf 

öğrencilerinin eleştirel düşünmelerini geliştirmek amacıyla bir 

çalışma yapmış, 17 haftalık eğitimde araştırma grubundaki 

öğrencilere çocuk kitapları okutulup tartışmaları sağlanmıştır. 

Araştırma sonucunda, öğrencilerin eleştirel düşünme düzeylerinde 

önemli gelişim olduğu görülmüş, ayrıca öğrencilerin okula karsı 

tutumlarında ve sosyal becerilerinde de olumlu gelişmeler olduğu 

saptanmıştır. 

Pascarella ve arkadaşları (1996), üniversiteye tam zamanlı ve yarı 

zamanlı öğrencilerin eleştirel düşünme puanlarını bir dönem 

süresince incelemiş, araştırmada, bir dönem sonunda okula tam 

zamanlı devam eden öğrencilerin puanları yarı zamanlı devam eden 

öğrencilerin puanlarından yüksek olduğu bulunmuştur. 

Cheung ve arkadaşları (2001), üniversite öğrencileri üzerinde 

yaptıkları araştırmada, yaş, cinsiyet ve aile değişkenleri açısından 

eleştirel düşünme eğilimlerinde bir farklılaşma yaratıp yaratmadığını 

incelemiştir. Araştırma sonucunda yaş ve cinsiyetin eleştirel 

düşünme eğilimleri üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı, üst ve orta 
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sosyo ekonomik düzeyde ailelere mensup öğrencilerin eleştirel 

düşünme eğilimlerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Hermann (2002), üniversitede sosyal bilimler alanlarında farklı 

bölümlerde okuyan öğrenciler üzerinde deneysel bir çalışma yapmış; 

bu çalışmada, eleştirel düşünme üzerinde, bilgisayar destekli 

eğitimin ve geleneksel sınıf ortamında kullanılan düz anlatım 

tekniğinin hangisinin daha etkili olduğunu sınamıştır. Araştırma 

sonunda, eğitimin bilgisayar destekli verildiği deney grubunun 

puanlarının, eleştirel düşünmenin geleneksel düz anlatım yöntemiyle 

verildiği kontrol grubundan yüksek olduğu saptanmıştır. 

Profetto-McGrath (2003), üniversite öğrencileri üzerinde 

gerçekleştirdiği çalışmada, eleştirel düşünme eğilimleri ile eleştirel 

düşünme becerileri arasında güçlü bir ilişki bulmuştur. Eleştirel 

düşünme eğilimlerinin eleştirel düşünme becerileri için önemli bir 

değişken olduğunun saptandığı bu çalışmada ayrıca, daha üst 

sınıflarda okuyan öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimi ve 

becerilerinin daha alt sınıflarda okuyan öğrencilerden anlamlı 

düzeyde yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Chen-Chen (2007), 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme 

eğilimi ve becerilerinin ne düzeyde olduğu, eleştirel düşünme 

eğilimleri ve eleştirel düşünme becerileri arasında ilişki olup 

olmadığını, eleştirel düşünme eğilimleri ve becerileri açısından 

cinsiyete göre bir farklılaşma olup olmadığını, fen bilgisi programı 

içinde eleştirel düşünme öğretiminin yedinci sınıf öğrencilerinin 

eleştirel düşünme becerilerini ve eleştirel düşünme eğilimlerini 
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geliştirip geliştirmediğini araştırmıştır. Deney grubunda fen bilgisi 

dersi içinde eleştirel düşünme becerilerini ve eğilimlerini kapsayan 

eleştirel düşünme öğretimi gerçekleştirilmiş, kontrol grubunda ise 

geleneksel fen bilgisi dersi yürütülmüştür. Araştırmada elde edilen 

bulgulara göre, en düşük ortalama altıncı sınıf öğrencilerine en 

yüksek ortalama ise sekizinci sınıf öğrencilerine aittir. 7. sınıflarda 

cinsiyet açısından bir farklılığa rastlanmazken 6. ve 8. sınıflarda kız 

öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri erkek öğrencilerinkinden 

anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Eleştirel düşünme eğilimleri 

açısından sınıflar arasında ve cinsiyete anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. Fen bilgisi dersinde başarılı olan öğrencilerin 

eleştirel düşünme eğilimi ve becerileri daha yüksek bulunmuştur. 

Eleştirel düşünme eğilimleri ve becerileri açısından deney 

grubundaki öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimi ve becerileri ve 

kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yükselmiştir. 

1.5. Eleştirel Düşünme ve Medya Okuryazarlığı İle İlgili Yurt 
İçi ve Yurt Dışında Yapılan Çalışmalar 

Bu tez kapsamında yapılan araştırmalarda, yurt içinde eleştirel 

düşünme ve medya okuryazarlığı ilişkisinin ölçülmesi ile ilgili 

yüksek lisans ve doktora tezleri seviyesinde inceleyen herhangi bir 

çalışmaya rastlanmazken, yurt dışında sınırlı sayıda çalışmaya 

ulaşılabilmiştir. 

Arke (2005), üniversite öğrencilerinde medya okuryazarlığı ve 

eleştirel düşünme arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Bu çalışma 

kapsamında medya okuryazarlığı ölçeği geliştirilmiştir. Araştırma 
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sonucunda, her ölçümde kaydedilen skorlar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir korelasyon olduğu görülmüştür. Sonuçlar, kolej 

öğrencilerinin kendilerinin ifade ettiği medya okur yazarlığı 

düzeyleri veya medya tüketimleriyle onların eleştirel düşünme 

skorları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir korelasyon 

sağlamamıştır.  

Thayer (2006), lise düzeyinde tv prodüksiyon sınıfında Medya 

Okuryazarlığı Merkezi’nden adapte edilen medya okuryazarlığı 

programını kullanarak eleştirel düşünmenin geliştirilmesinde medya 

okuryazarlığı programının etkilerini incelemiştir. Her hangi bir 

müfredattaki öğrenme stratejilerinin eleştirel düşünmeyle ilgili 

becerileri geliştirebileceği teorisinden yola çıkarak televizyon 

prodüksiyon sınıfındaki öğrencilere medya okuryazarlığı programı 

uygulanarak eleştirel düşünme seviyeleri, gruplar arasında ve grup 

içinde test edilmiştir. Araştırma sonucunda, medya okuryazarlığı 

programı uygulanan televizyon prodüksiyon sınıfı öğrencilerinin 

eleştirel düşünme ve yazma becerilerinin yükseldiği saptanmıştır.  

Feuerstein (1999), medya okuryazarlığı programının eleştirel 

düşünme becerilerine etkisini inceleyen bir çalışma 

gerçekleştirmiştir. Çalışmada Kuzey İsrail’deki 10 – 12 yaş 

arasındaki çocukların eleştirel düşünme becerilerinin kendilerine 

uygulanan medya okuryazarlığı dersi gelişip gelişmediği 

incelenmiştir. Medya okuryazarlığı dersinin ve dersin uzun zamanlı 

kümülatif etkilerinin kontrol ve deney grupları arasında iki önemli 

faktörde belirgin farklılıklar yarattığı saptanmıştır: Dersi alan deney 
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grubu öğrencilerinin medya analizi becerileri belirgin bir artış 

göstermiştir. İkinci olarak ise medya okuryazarlığı ile ilgili 

deneyimlerini geliştiren öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinde 

belirgin bir yükselme görülmüştür.  
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II. BÖLÜM 

 YÖNTEM 

Bu bölümde, araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama 

araçları, ölçeğin geçerlik ve güvenirliği, araştırmanın uygulaması, 

verilerin toplanması ve veri analiz teknikleri ile ilgili açıklamalara 

yer verilmektedir. 

2.1. Araştırma Modeli 

Bu araştırma, ilişkisel tarama modelinde bir çalışmadır. İlişkisel 

tarama modeli, iki ve daha çok sayıda değişkenin arasındaki birlikte 

değişimin varlığını ya da derecesini belirlemeyi amaçlar (Karasar, 

2004). Buna göre bu araştırmada ilköğretim ikinci kademe 

öğrencilerinin medya okuryazarlığı dersi ve eleştirel düşünme 

eğilimleri arasındaki ilişkiyi ve kuramsal olarak ilişkili olması 

beklenen çeşitli değişkenlerin arasındaki birlikte değişimi 

incelemektedir. 

2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, 2007–2008 eğitim öğretim yılının ikinci 

döneminde İstanbul ilinde öğrenim görmekte olan tüm ilköğretim 6. 

ve 7. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır.  

Bu araştırmanın örneklemini, Bakırköy Şehit Pilot Muzaffer 

Erdönmez İlköğretim Okulu, Gaziosmanpaşa Dobruca İlköğretim 

Okulu, Gaziosmanpaşa Alparslan İlköğretim Okulu, Kadıköy Rabia 

Leman Eruysal İlköğretim Okulu, Gaziosmanpaşa Sakarya 

İlköğretim Okulu, Bakırköy Hamdullah Suphi Tanrıöver İlköğretim 
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Okulu, Kadıköy Moda İlköğretim Okulu ve Gaziosmanpaşa Mustafa 

Gümüş İlköğretim Okulu’na devam eden ilköğretim 6. ve 7. sınıf 

öğrencilerinden tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 725 kişi 

oluşturmaktadır.  

2.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada araştırmacı tarafından geliştirilen Öğrenci Bilgi Formu 

ve “Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği” kullanılmıştır. 

2.3.1. Öğrenci Bilgi Formu  

Araştırmacı tarafından hazırlanan Öğrenci Bilgi Formu aracılığıyla, 

katılımcılardan yaş, sınıf, cinsiyet, anne ve babanın eğitim durumları 

ve meslekleri, anne ve babanın medeni durumu, gelir düzeyi,  

televizyon, bilgisayar ve internet, gazete ve dergi gibi kitle iletişim 

araçlarını kullanma alışkanlıkları hakkında gerekli bilgiler 

toplanmıştır (Ek-1) 

2.3.2. Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği 

İlköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin “eleştirel düşünme 

eğilimlerini” ölçmek amacıyla geliştirilmiş Eleştirel Düşünme 

Eğilimi Ölçeği, 25 soru ve 5 boyuttan oluşan 5’li Likert tipi bir 

ölçüm aracıdır. Aşağıda ölçeğin geliştirilmesi sürecinde yapılan 

çalışmalar sırasıyla ele alınmıştır (Ek-2). 

2.3.2.1. Ölçeğin Geliştirilmesi İle İlgili Çalışmalar 

Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği geliştirilirken öncelikle, eleştirel 

düşünme ile ilgili literatür taraması yapılmış, önceden hazırlanan 

benzer ölçekler incelenmiş ve 89 maddeden oluşan bir madde 
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havuzu hazırlanmıştır. Oluşturulan taslak yapının kapsam geçerliği 

için 9 uzman görüşüne başvurulmuştur. Uzmanlardan alınan 

eleştiriler ve öneriler doğrultusunda 89 maddeden 35’i elenerek 54 

maddeden oluşan denemelik form hazırlanmıştır. 22 madde, tek 

yönlü yanıtlamayı ortadan kaldırmak için ters ifade olarak 

belirlenmiş ve bütün maddeler gelişigüzel olarak yerleştirilerek 

denemelik form hazırlanmıştır. Taslak olarak oluşturulan bu form, 

5’li Likert tipi dereceleme ölçeği şeklindedir. Maddelere verilecek 

yanıtlar için kullanılacak ifadeler “Hiçbir zaman”, “Nadiren”, 

“Bazen”, “Çoğu zaman”, ve “Her zaman” şeklinde düzenlenmiştir. 

Puanlama, 1–5 puan arasında yapılmış (“Hiçbir zaman”=1, 

“Nadiren”=2, “Bazen=3”, “Çoğu zaman”=4, ve “Her zaman”=5), 

ters ifadelerde puanlar tersine (5-1) dönüştürülmüştür. 

2.3.2.1.1. Araştırma Grubu 

Araştırma grubunu, 2007–2008 Eğitim ve Öğretim Yılı ikinci 

döneminde, İstanbul ilindeki Ülkü İlköğretim Okulu, Şükrü 

Yemenicioğlu İlköğretim Okulu ve Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş 

İlköğretim Okulu’nda ikinci kademe öğrenim gören 400 öğrenci 

oluşturmuştur. Öğrencilerin doldurduğu formlardan 15 tanesi eksik 

ve hatalı doldurulduğu için elenmiş, 385 form değerlendirilmeye 

alınmıştır. Araştırma grubuna ilişkin bilgiler tablo 4’te görüldüğü 

gibidir. 
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Tablo 4. Araştırma Grubuna İlişkin Bilgiler 

Değişken Dağılım Frekans Yüzde 

Okul 

Ülkü İlköğretim Okulu  131 34,1 

Şükrü Yemenicioğlu İlköğretim 
Okulu 

126 32,7 

Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş 
İlköğretim Okulu 

128 33,2 

Toplam 385 100 

Cinsiyet  

Kız 201 52,2 

Erkek 184 47,8 

Toplam 385 100 

Sınıf  

6. Sınıf 122 31,7 

7. Sınıf 130 33,8 

8. Sınıf 133 34,5 

Toplam 385 100 

 

2.3.2.1.2. Geçerlik Çalışması 

2.3.2.1.2.1. Kapsam Geçerliği 
 

Ölçeğin kapsam geçerliğini belirlemek için 89 itemden oluşan 

madde havuzu 9 uzmanın görüşüne sunulmuştur. Uzmanlardan 

alınan eleştiriler ve öneriler doğrultusunda 89 maddeden 35’i 

elenerek 54 maddeden oluşan denemelik form hazırlanmıştır. 

Uzmanların en az %75 oranında uygun bulduğu sorular ölçeğe 

alınmıştır. 
 

2.3.2.1.2.2. Madde Analizi 

Madde-toplam korelasyonu testteki her bir maddeden alınan 

puanlarla testin toplam puanı arasındaki ilişkiyi açıklar. Madde 

toplam korelasyonunun pozitif ve yüksek olması maddelerin benzer 

davranışları örneklediğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. 

Ancak büyük örneklemlerde düşük korelasyonların anlamlı çıkma 

olasılığı dikkate alındığında karar vermede alfa (a) düzeyinin daha 
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önemli olduğu söylenebilir (Büyüköztürk, 2008). Bu amaçla faktör 

analizinden sonra, kalan maddelere, madde analizi işlemleri (madde 

toplam, madde kalan) uygulanmış, bütün korelasyon katsayılarının 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (Ek-3). 

Madde analizi kapsamında bir başka teknik olarak da, testin toplam 

puanlarına göre oluşturulan alt-üst grupların madde ortalama 

puanları arasındaki farkların sınanması yoluna gidilmiştir. Gruplar 

arasında gözlenen farkların anlamlı çıkması testin iç tutarlılığının bir 

göstergesi olarak değerlendirilebilir. Ayrıca analiz sonuçları, 

maddelerin bireyleri ölçülmekte olan davranış açısından ne derece 

ayırt ettiğini gösterir (Büyüköztürk, 2008). Yapılan bu analizde alt 

grup ve üst grup puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (Ek-

4). 

2.3.2.1.2.3. Yapı Geçerliği 

Faktör analizi yapabilmenin ön koşulu değişkenler arasında belli bir 

oranda korelasyonun bulunmasıdır. Barlett Testi (Barlett’s Test of 

Sphericity), değişkenler arasında yeterli oranda ilişki olup 

olmadığını gösterir. Barlett testinde p değerinin 0,05 anlamlılık 

derecesinden düşük olması,  değişkenler arasında faktör analizi 

yapmaya yeterli düzeyde ilişkinin olduğu anlamına gelmektedir 

(Sipahi, Yurtkoru, Çinko, 2008). Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi 

sonucu elde edilen değer de yine ölçeğin faktör analizine uygun olup 

olmadığını gösterir. KMO değeri 1.00’e yaklaştıkça ölçeğin faktör 

analizine uygunluğu da artmaktadır (Bayram, 2004). 
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Bu yüzden öncelikle, ölçeğin faktör analizine uygun olup olmadığını 

belirlemek amacıyla, KMO ve Bartlett's Testi uygulanmıştır. Ölçeğin 

KMO değeri 0,877; Barlett’s Test of Sphericity değeri ise 2522,830 

olarak bulunmuştur (Tablo 5). Bu işlemler sonucunda ölçeğin faktör 

analizi için uygun olduğu görülmüştür.   

Tablo 5.  KMO ve Bartlett Test Değerleri  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
,877 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 2522,830 

Df 300 

Sig. ,000 

Faktör analizinde varimax rotated tekniği kullanılmış, uygulanan ilk 

faktör analizi sonucunda, ölçeğin 17 faktörlü bir yapıda olduğu 

görülmüş ve açılanan toplam varyans 59,198 olarak saptanmıştır. Bu 

ilk analizde, faktör yükleri 0,3 ‘ ten düşük olan maddeler ölçekten 

çıkarılarak, kalan 35 madde için tekrar faktör analizi uygulanmıştır.  

35 maddeye uygulanan faktör analizi sonucunda 8 faktörlü bir yapı 

ortaya çıkmış, maddelerin faktör yükleri dikkate alınarak ölçekten 4 

madde daha çıkarılmış ve ölçek 31 maddeye inmiştir.  

31 madde için uygulanan faktör analizi sonucunda ise, ölçek 7 

faktörlü bir yapıda çıkmıştır. Faktör yükleri düşük olan maddeler 

ölçekten çıkarıldığında ise, son kez uygulanan faktör analizi 

sonucunda ölçeğin 25 sorudan oluştuğu ve 5 faktörlü bir yapıda 

olduğu görülmektedir.  
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Ölçekte kalan maddelerin faktör yükleri aşağıda tablo 6’da 

verilmektedir. Bu maddelerin açıkladığı toplam varyans, 49,046 

şeklindedir. 

Tablo 6. Ölçekte Yer Alan Maddelerin Faktör Yükleri 

 1 2 3 4 5 

s25 ,773     

s29 ,768     

s21 ,675     

s23 ,656     

s52 ,576     

s9 ,473     

s44  ,755    

s28  ,738    

s20  ,689    

s27  ,684    

s6  ,675    

s39  ,530    

s43   ,687   

s49   ,631   

s41   ,532   

s13   ,510   

s46   ,504   

s47   ,487   

s18   ,462   

s35    ,751  

s3    ,681  

s51    ,644  

s48     ,698 

s42     ,496 

s54     ,413 

 

Ölçekte hangi maddelerin hangi faktör altında toplandığı ve  bu 

faktörlerin ölçtüğü boyutlar aşağıda Tablo  7’de verilmiştir.  
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Tablo 7. Ölçekte Yer Alan Faktörlerin İsimleri ve İçerdikleri Maddelere Göre 
Dağılımları  

Faktörler Yeterlilikler Maddeler 

1. Faktör Araştırma 25, 29, 21, 23, 52, 9 

2. Faktör Kendine Güven 44, 28, 20, 27, 6, 39 

3. Faktör Düşüncede Esneklik 43, 49, 41, 13, 46, 47, 18 

4. Faktör Okuma 35, 3, 51 

5. Faktör Akılcı Düşünme 48, 42, 54 

 

2.3.2.1.3. Güvenirlik 

Ölçekte kalan maddeler belirlendikten sonra, ölçeğin güvenirliğini 

belirlemek için Cronbach a katsayısı hesaplanmıştır. 25 maddeden 

oluşan ölçeğin cronbach a değeri .858 olarak bulunmuştur. 

2.4. Verilerin Toplanması 

Veri toplama araçlarının uygulanabilmesi için, araştırmacı tarafından 

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden bir ön yazı 

alınmış, bu ön yazı ile veri toplama araçlarının bir örneği, tez önerisi 

örneği, araçları uygulama ve gözlem yapma isteğini belirten bir 

dilekçe ile birlikte İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 

başvurulmuş, bu veri toplama araçlarının belirlenen ilköğretim 

okullarında uygulanabilmesi için gerekli izinler alınmıştır (Ek-5). 

Veri toplama araçları araştırmacı tarafından belirli zamanlarda, 

araştırmaya katılan okullardaki öğrencilere, öğrenimlerini devam 

ettirdikleri sınıflarda uygulanmıştır. 
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2.5. Verilerin Çözümü ve Yorumlanması 

Elde edilen verilerin analizi için, frekans ve yüzde değerleri 

hesaplanmış, değişkenler arasındaki farklılaşmanın bulunması için 

İlişkisiz Grup “t” Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi, kategorik 

değişkenler arasındaki ilişkinin bulunması için Ki- Kare Testi 

kullanılmıştır. Analizler SPSS 13 paket programı aracılığıyla 

gerçekleştirilmiştir.   
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III. BÖLÜM  

BULGULAR 

Araştırmanın bulguları ilgili başlıklar altında ve tablolar ile birlikte 

verilmektedir. 

3.1 Örneklemin Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular  

Tablo 8. Öğrencilerin Okullara Göre Dağılımı 
Değişken Dağılım Frekans Yüzde 

Medya 

Okuryazarlığı 
Dersi Alan  

Okullar 

Bakırköy Şehit Pilot Muzaffer 

Erdönmez İlköğretim Okulu 
96 25,8 

Gaziosmanpaşa Dobruca 

İlköğretim Okulu 
85 22,9 

Gaziosmanpaşa Alparslan 

İlköğretim Okulu 
92 24,9 

Kadıköy Rabia Leman Eruysal 

İlköğretim Okulu 
98 26,4 

Toplam 371 100 

Medya 

Okuryazarlığı 
Dersi 

Almayan  

Okullar 

Gaziosmanpaşa Sakarya 

İlköğretim Okulu 
80 22,6 

Bakırköy Hamdullah Suphi 

Tanrıöver İlköğretim Okul 
94 26,5 

Kadıköy Moda İlköğretim Okulu  82 23,2 

Gaziosmanpaşa Mustafa Gümüş 

İlköğretim Okulu 
98 27,7 

Toplam 354 100 

 Genel Toplam 725 100 

Tablo 8’de görüldüğü gibi örneklem grubu, 371’i (%51,2) medya 

okuryazarlığı dersi verilmeyen ve 354’ü (%48,8)  medya 
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okuryazarlığı dersi verilen okullardan olmak üzere toplam 725 

öğrenciden oluşmaktadır.  

Tablo 9. Medya Okuryazarlığı Dersini Alma Değişkeni İçin Frekans ve Yüzde 
Değerleri 

Medya Okuryazarlığı Dersini           f                       % 

Almış 371 51,2 

Almamış 354 48,8 

Toplam 725 100,0 

  

Tablo 9’da görüldüğü gibi, örneklem grubu, 371’i (%51,2) medya 

okuryazarlığını dersini almış; 354’ü (%48,8) almamış olan toplam 

725 öğrenciden oluşmaktadır.  

Tablo 10. Yaş Değişkeni için Frekans ve Yüzde Değerleri 

Yaş      f             % 

11,00 12 1,7 

12,00 251 34,6 

13,00 369 50,9 

14,00 81 11,2 

15,00 12 1,7 

Toplam 725 100,0 

  

Tablo 10’da görüldüğü gibi, örneklem grubu, 12’si (%1,7) 11 

yaşında, 251’i (%34,6) 12 yaşında, 369’u (%50,9) 13 yaşında, 81’i 

(%11,2) 14 yaşında, 12’si (%1,7) 15 yaşında toplam 725 öğrenciden 

oluşmaktadır.  

Tablo 11. Cinsiyet Değişkeni İçin Frekans ve Yüzde Değerleri 
 Cinsiyet      f            % 

Kız 381 52,6 

Erkek 344 47,4 

Toplam 725 100,0 
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Tablo 11’de görüldüğü gibi, örneklem grubu, 381 (%52,6) kız;  344 

(%47,4) erkek olmak üzere toplam 725 öğrenciden oluşmaktadır.  

Tablo 12. Sınıf Değişkeni İçin Frekans ve Yüzde Değerleri 
 Sınıf     f             % 

6. Sınıf 364 50,2 

7. Sınıf 361 49,8 

Toplam 725 100,0 

  

Tablo 12’de görüldüğü gibi, örneklem grubu, 364’ü (%50,2) 6.sınıfa, 

361’i (%49,8) 7. sınıfa devam eden toplam 725 öğrenciden 

oluşmaktadır. 

Tablo 13. Anne Eğitim Değişkeni İçin Frekans ve Yüzde Değerleri 
Anne Eğitim          f             % 

Okuryazar değil 66 9,1 

Okuryazar  30 4,1 

İlkokul mezunu 296 40,8 

Ortaokul mezunu 136 18,8 

Lise mezunu 132 18,2 

Üniversite Mezunu 65 9,0 

Toplam 725 100,0 

Tablo 13’de görüldüğü gibi örneklem grubu, annelerinin 66’sı 

(%9,1) okuryazar olmayan, 30’u (%4,1) okuryazar olan, 296’sı 

(%40,8) ilkokul mezunu olan, 136’sı (%18,8) ortaokul mezunu olan, 

132’si (%18,2) lise mezunu olan ve 65’i (%9,0) üniversite mezunu 

olan toplam 725 öğrenciden oluşmaktadır. 

Tablo 14. Baba Eğitim Değişkeni için Frekans ve Yüzde Değerleri 
Baba Eğitim         f              % 

Okuryazar değil 13 1,8 

Okuryazar  30 4,2 

İlkokul mezunu 260 36,1 

Ortaokul mezunu 158 21,9 

Lise mezunu 152 21,1 

Üniversite Mezunu 108 15,0 

Toplam 721 100,0 
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 Tablo 14’de görüldüğü gibi, örneklem grubu, babalarının 13’ü 

(%1,8) okuryazar olmayan, 30’u (%4,2) ilkokul mezunu olan, 260’ı 

(%36,1) ortaokul mezunu olan, 158’i (%21,9) ortaokul mezunu olan, 

152’si (%21,1) lise mezunu olan ve 108’i (%15) üniversite mezunu 

olan soruya yanıt vermiş 721 öğrenciden oluşmaktadır.   

 

Tablo 15. Aile Gelir Düzeyi Değişkeni İçin Frekans ve Yüzde Değerleri 

Aile Gelir Düzeyi                f                        % 

Düşük  68 9,4 

Orta  552 76,3 

Yüksek  103 14,2 

Toplam 723 100,0 

Tablo 15’de görüldüğü gibi, örneklem grubu, 68’i (%9,4) düşük 

gelir düzeyinde, 552’si (%76,3) orta gelir düzeyinde ve 103’ü 

(%14,2) yüksek gelir düzeyinde olan soruya yanıt vermiş 723 

öğrenciden oluşmaktadır.   

3.2. Örneklemin Kitle İletişim Araçları ve Kullanımına İlişkin 

Bulgular  

  

Tablo 16. Evde Televizyon Bulunma Değişkeni İçin Frekans ve Yüzde 
Değerleri 

TELEVİZYON             f                        % 

Evet  721 99,4 

Hayır  4 ,6 

Toplam 725 100,0 

 Tablo 16’da görüldüğü gibi, örneklem grubu, evinde televizyon 

bulunan 721 (%99,4) ve evinde televizyon bulunmayan 4 (%0,6) 

olmak üzere toplam 725 öğrenciden oluşmaktadır.  
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Tablo 17. Odada Televizyon Bulunması Değişkeni İçin Frekans ve Yüzde 
Değerleri 
ODADA TV               f                      % 

Evet  230 31,7 

Hayır  495 68,3 

Toplam 725 100,0 

  

Tablo 17’de görüldüğü gibi, örneklem grubu, odasında televizyon 

bulunan 230 (%31,7) ve odasında televizyon bulunmayan 495 

(%68,3) toplam 725 öğrenciden oluşmaktadır.  

Tablo 18. Genellikle Günde Kaç Saat Televizyon İzlendiği Değişkeni İçin 
Frekans ve Yüzde Değerleri 
TV SÜRESİ                f                       % 

1 saat 77 10,7 

2 saat 201 27,8 

3 saat 218 30,2 

4 saat 121 16,7 

5 saat  67 9,3 

6 saat 20 2,8 

7 saat 8 1,1 

8 saat  11 1,5 

Toplam 723 100,0 

 

Tablo 18’de görüldüğü gibi, örneklem grubu, 77’si (%10,7) günde 

bir saat televizyon seyreden, 201’i (%27,8) günde iki saat televizyon 

seyreden, 218’i (%30,2) günde üç saat televizyon seyreden, 121’i 

(%16,7) günde dört saat televizyon seyreden, 67’si (%9,3) günde beş 

saat televizyon seyreden, 20’si (%2,8) günde altı saat televizyon 

seyreden, 8’i (%1,1) günde yedi saat televizyon seyreden ve 11’i 

(%1,5) günde sekiz saat ve üzeri televizyon seyreden soruya yanıt 

vermiş 723 öğrenciden oluşmaktadır.   
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Tablo 19. Televizyon İzleme Amacı Değişkeni İçin Frekans ve Yüzde 
Değerleri 
TV AMAÇ           f                  % 

Bilgi edinmek 209 28,9 

Boş zaman değerlendirmek 214 29,6 

Eğlenmek  245 33,9 

Merak  54 7,5 

Toplam 722 100,0 

Tablo 19’da görüldüğü gibi, örneklem grubu, 209’u (%28,9) 

televizyonu bilgi edinmek amacıyla izleyen, 214’ü (%29,6) 

televizyonu boş zaman değerlendirmek amacıyla izleyen, 245’i 

(%33,9) televizyonu eğlenmek amacıyla izleyen ve 54’ü (%7,5) 

televizyonu merak amacıyla izleyen, soruya yanıt vermiş 722 

öğrenciden oluşmaktadır.   

Tablo 20. Evde Bilgisayar Bulunma Değişkeni İçin Frekans ve Yüzde 
Değerleri 
BİLGİSAYAR             f                        % 

Evet  520 71,7 

Hayır  205 28,3 

Toplam 725 100,0 

 Tablo 20’de görüldüğü gibi, örneklem grubu, 520’si (%71,7) evinde 

bilgisayar bulunan, 205’si (%28,3) evinde bilgisayar bulunmayan 

toplam 725 öğrenciden oluşmaktadır. 
 

Tablo 21. Evde İnternet Bağlantısı Bulunma Değişkeni İçin Frekans ve Yüzde 
Değerleri 
İNTERNET             f                        % 

Evet  445 61,4 

Hayır  280 38,6 

Toplam 725 100,0 

Tablo 21’de görüldüğü gibi, örneklem grubu, 445’i (%61,4) evinde 

internet bağlantısı bulunan,  280’i (%38,6) evinde internet bağlantısı 

bulunmayan toplam 725 öğrenciden oluşmaktadır. 



 
 95 

Tablo 22. Odada Bilgisayar Bulunma Değişkeni İçin Frekans ve Yüzde 
Değerleri 
ODADA BİLGİSAYAR                   f                                  % 

Evet  351 48,5 

Hayır  373 51,5 

Toplam 724 100,0 

  

Tablo 22’de görüldüğü gibi, örneklem grubu, 351’i (%48,5) 

odasında bilgisayar bulunan ve 373’ü (%51,5) odasında bilgisayar 

bulunmayan soruya yanıt vermiş 724 öğrenciden oluşmaktadır. 

Tablo 23. Genellikle Günde Kaç Saat Bilgisayar Kullanıldığı Değişkeni için 
Frekans ve Yüzde Değerleri 

BİLGİSAYAR SÜRE           f                        % 

1 saat 153 22,1 

2 saat 121 17,5 

3 saat 61 8,8 

4 saat 27 3,9 

5 saat 7 1,0 

6 saat 5 ,7 

7 saat 3 ,4 

8 saat ve üzeri 5 ,7 

Her gün değişmekte 184 26,6 

Sadece hafta sonu 125 18,1 

Toplam 691 100,0 

  
 

Tablo 23’te görüldüğü gibi, örneklem grubu, 153’ü (%22,1) 

genellikle günde bir saat bilgisayar kullanan, 121’i (%17,5) 

genellikle günde iki saat bilgisayar kullanan, 61’i (%8,8) genellikle 

günde üç saat bilgisayar kullanan, 27’si (%3,9) genellikle günde dört 

saat bilgisayar kullanan, 7’si (%1) genellikle günde beş saat 

bilgisayar kullanan, 5’i (%0,7) genellikle günde altı saat bilgisayar 

kullanan, 3’ü (%0,4) genellikle günde yedi saat bilgisayar kullanan, 
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5’i (%0,7) genellikle günde sekiz saat ve üzeri bilgisayar kullanan, 

184’ü (26,6) her gün bilgisayar kullanma süreleri değişen ve 125’i 

(%18,1) sadece hafta sonları bilgisayar kullanan soruya yanıt vermiş 

691 öğrenciden oluşmaktadır.   

Tablo 24. Bilgisayar Kullanma Amacı Oyun Oynamak Değişkeni İçin 
Frekans ve Yüzde Değerleri 
OYUN OYNAMAK             f                        % 

Evet  280 40,8 

Hayır  406 59,2 

Toplam 686 100,0 

 

Tablo 24’ te görüldüğü gibi, örneklem grubu, 280’i (%40,8) 

bilgisayarı oyun oynamak amacıyla kullanan ve 406’sı (%59,2) 

bilgisayarı oyun oynamak amacıyla kullanmayan soruya yanıt 

vermiş 686 öğrenciden oluşmaktadır.   

Tablo 25. Bilgisayar Kullanma Amacı İnternete Girmek Değişkeni İçin 
Frekans ve Yüzde Değerleri 
İNTERNETE GİRMEK      f                        % 

Evet  338 49,2 

Hayır  349 50,8 

Toplam 687 100,0 

 

Tablo 25’te görüldüğü gibi, örneklem grubu, 338’i (%49,2) 

bilgisayarı internete girmek amacıyla kullanan ve 349’u (%59,2) 

bilgisayarı internete girmek amacıyla kullanmayan soruya yanıt 

vermiş 687 öğrenciden oluşmaktadır.   
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Tablo 26. Bilgisayar Kullanma Amacı Eğlenmek Değişkeni için Frekans ve 
Yüzde Değerleri 

EĞLENMEK             f                        % 

Evet  356 51,9 

Hayır  330 48,1 

Toplam 686 100,0 

Tablo 26’da görüldüğü gibi, örneklem grubu, 356’sı (%51,9) 

bilgisayarı eğlenmek amacıyla kullanan ve 330’u (%48,1) bilgisayarı 

eğlenmek amacıyla kullanmayan soruya yanıt vermiş 686 

öğrenciden oluşmaktadır.   

Tablo 27. Bilgisayar Kullanma Amacı Sohbet Etmek & E-mail Göndermek 
Değişkeni İçin Frekans ve Yüzde Değerleri 
SOHBET & E-MAIL             f                        % 

Evet  303 44,2 

Hayır  383 55,8 

Toplam 686 100,0 

 

Tablo 27’ de görüldüğü gibi, örneklem grubu, 303’ü (%44,2) 

bilgisayarı sohbet etmek & e-mail göndermek amacıyla kullanan ve 

383’ü (%55,8) bilgisayarı sohbet etmek & e-mail göndermek 

amacıyla kullanmayan soruya yanıt vermiş 686 öğrenciden 

oluşmaktadır.   

Tablo 28. Bilgisayar Kullanma Amacı Ödev Yapmak Değişkeni İçin Frekans 
ve Yüzde Değerleri 
ÖDEV YAPMAK             f                        % 

Evet  640 93,2 

Hayır  47 6,8 

Toplam 687 100,0 

 

Tablo 28’de görüldüğü gibi, örneklem grubu, 640’ı (%93,2) 

bilgisayarı ödev yapmak amacıyla kullanan ve 47’si (%6,8) 
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bilgisayarı ödev yapmak amacıyla kullanmayan soruya yanıt vermiş 

687 öğrenciden oluşmaktadır.  

Tablo 29. Eve Gazete Alınması Değişkeni İçin Frekans ve Yüzde Değerleri 
GAZETE ALMA                        f                              % 

Evet  598 82,5 

Hayır  128 17,5 

Toplam 724 100,0 

  

Tablo 29’da görüldüğü gibi, örneklem grubu, 598’i (%82,5) evine 

gazete alınan ve 128’i (%17,5) evine gazete alınmayan soruya yanıt 

vermiş 723 öğrenciden oluşmaktadır.   

Tablo 30. Gazete Okuma Değişkeni İçin Frekans ve Yüzde Değerleri 
GAZETE OKUMA                        f                              % 

Evet 641 88,7 

Hayır  82 11,3 

Toplam 723 100,0 

 Tablo 30’da görüldüğü gibi, örneklem grubu, 641’i (%88,7) gazete 

okuyan ve 82’si (%11,3) gazete okumayan soruya yanıt vermiş 723 

öğrenciden oluşmaktadır.   

Tablo 31. Ne Sıkılıkla Gazete Okunduğu Değişkeni İçin Frekans ve Yüzde 
Değerleri 
GAZETE OKUMA SIKLIĞI                  f                               % 

Her gün 208 30,8 

İki günde bir 184 27,2 

15 günde bir 51 7,5 

Ayda bir 47 7,0 

Sadece hafta sonu 186 27,5 

Toplam 676 100,0 

  

Tablo 31’de görüldüğü gibi, örneklem grubu, 208’i (%30,8) her gün 

gazete okuyan, 184’ü (%27,2) iki günde bir gazete okuyan, 51’i 

(%7,5) 15 günde bir gazete okuyan,  47’si (%7) ayda bir gazete 
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okuyan ve 186’sı (%27,5) sadece hafta sonları gazete okuyan soruya 

yanıt vermiş 676 öğrenciden oluşmaktadır.  

Tablo 32. Gazete Okuma Amacı İçin Frekans ve Yüzde Değerleri 
GAZETE OKUMA AMACI                 f                               % 

Bilgi edinmek 326 48,2 

Günlük gelişmeleri takip etmek 223 33,0 

Boş zaman değerlendirmek 44 6,5 

Eğlenmek  21 3,1 

Merak  62 9,2 

Toplam 676 100,0 

  

Tablo 32’de görüldüğü gibi, örneklem grubu, 326’sı (%48,2) bilgi 

edinmek amacıyla gazete okuyan, 223’ü (%33) günlük gelişmeleri 

takip etmek amacıyla gazete okuyan,  44’ü (%6,5) boş zaman 

değerlendirmek amacıyla gazete okuyan, 21’i (%3,1) eğlenmek 

amacıyla gazete okuyan ve 62’si (%9,2) merak amacıyla gazete 

okuyan soruya yanıt vermiş 676 öğrenciden oluşmaktadır.   

Tablo 33. Dergi Okuma Değişkeni İçin Frekans ve Yüzde Değerleri 
DERGİ                  f                             % 

Evet  617 85,1 

Hayır  108 14,9 

Toplam 725 100,0 

  

Tablo 33’te görüldüğü gibi, örneklem grubu, 617’si (%85,1) dergi 

okuyan ve 108’i (%14,9) dergi okumayan toplam 725 öğrenciden 

oluşmaktadır.   
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Tablo 34. Dergi Okuma Sıklığı Değişkeni İçin Frekans ve Yüzde Değerleri 
DERGİ OKUMA SIKLIĞI              f                               % 

Her gün 20 3,2 

İki günde bir 79 12,5 

15 günde bir 214 33,9 

Ayda bir 319 50,5 

Toplam 632 100,0 

  

Tablo 34’te görüldüğü gibi, örneklem grubu, 20’si (%3,2) her gün 

dergi okuyan, 79’u (%12,5) iki günde bir dergi okuyan, 214’ü 

(%33,9) 15 günde bir dergi okuyan ve 319’u (%50,5) ayda bir dergi 

okuyan soruya yanıt vermiş 632 öğrenciden oluşmaktadır. 

Tablo 35. Dergi Okuma Amacı İçin Frekans ve Yüzde Değerleri 
DERGİ OKUMA AMACI               f                               % 

Bilgi edinmek 232 36,9 

Eğitim  46 7,3 

Boş zaman değerlendirme 122 19,4 

Eğlenmek  148 23,5 

Merak  81 12,9 

Toplam 629 100,0 

   

Tablo 35’te görüldüğü gibi, örneklem grubu, 232’si (%36,9) bilgi 

edinmek amacıyla dergi okuyan, 46’sı (%7,3) eğitim amacıyla dergi 

okuyan,  122’si (%19,4) boş zaman değerlendirmek amacıyla dergi 

okuyan, 148’i (%23,5) eğlenmek amacıyla dergi okuyan ve 81’i 

(%12,9) merak amacıyla dergi okuyan soruya yanıt vermiş 629 

öğrenciden oluşmaktadır.  
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3.3 Eleştirel Düşünme Eğilimleri İle İlgili Bulgular  

Çalışmanın bu bölümünde öğrencilerden elde edilen verilerin 

araştırmanın amaçları çerçevesinde incelenmesi sonucunda ortaya 

konan bulgular sunulmaktadır.  

Tablo 36. Eleştirel Düşünme Puanlarının Medya Okuryazarlığı Dersi Alma 
Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan 
İlişkisiz Grup t Testi Sonuçları 

Puan Gruplar  N Ortalama    SS xSh
 

t testi 

 t          Sd    p 

Araştırma  
Dersi Alan 364 23,750 4,275 ,224 

6,558 708 ,000  
Dersi Almayan 346 21,283 5,679 ,305 

Kendine 

Güven  
Dersi Alan 363 23,672 5,350 ,280 

9,710 709 ,000 
Dersi Almayan 348 19,658 5,672 ,304 

Düşüncede 
Esneklik  

Dersi Alan 364 29,236 3,920 ,205 
13,997 709 ,000 

Dersi Almayan 347 24,268 5,452 ,292 

Okuma  
Dersi Alan 365 12,016 2,371 ,124 

7,067 715 ,000 
Dersi Almayan 352 10,525 3,226 ,171 

Akılcı 
Düşünme  

Dersi Alan 367 11,566 1,994 ,104 
6,912 716 ,000 

Dersi Almayan 351 10,282 2,918 ,155 

Ele. Düş. 
 Toplam  

Dersi Alan 344 100,581 12,196 ,657 
12,604 675 ,000 

Dersi Almayan 333 85,964 17,577 ,963 

Tablo 36’da görüldüğü gibi, öğrencilerin eleştirel düşünme alt test 

ve toplam puanlarının öğrencinin medya okuryazarlığı dersi alma 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bağımsız grup t testi 

sonucunda, eleştirel düşünme toplam ile bütün alt testlerinde 

grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (araştırma [t(708)=6,558; p<,01], kendine güven 

[t(709)=9,10; p<,01], düşüncede esneklik [t(709)=13,997; p<,01], 
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okuma [t(715)=7,067; p<,01], akılcı düşünme [t(716)=6,912; p<,01], 

eleştirel düşünme toplam [t(675)=12,604 p<,01]). Medya 

okuryazarlığı dersi almış öğrencilerin eleştirel düşünme ve alt 

testlerdeki puan ortalamaları, dersi almamış olan öğrencilerden 

anlamlı düzeyde yüksektir.  

Tablo 37. Yaş Değişkenine Göre Eleştirel Düşünme Puanlarının Aritmetik 
Ortalama ve Standart Sapmaları 

 

N, Ortalama ve SS Değerleri 
Puan  Grup N Ortalama SS 

Araştırma 

  

12 yaş 259 22,598 5,448 

13 yaş 361 22,634 5,086 

14 yaş ve üzeri 90 22,055 4,557 

Toplam 710 22,547 5,155 

Kendine Güven 

  

  

12 yaş 258 21,841 5,688 

13 yaş 363 22,096 5,958 

14 yaş ve üzeri 90 19,755 5,631 

Toplam 711 21,707 5,861 

Düşüncede 
Esneklik  

  

  

12 yaş 263 26,726 5,378 

13 yaş 360 26,994 5,399 

14 yaş ve üzeri 88 26,318 4,995 

Toplam 711 26,811 5,340 

Okuma 

  

  

  

12 yaş 262 11,351 3,082 

13 yaş 363 11,391 2,820 

14 yaş ve üzeri 92 10,673 2,773 

Toplam 717 11,284 2,918 

Akılcı Düşünme 

  

  

12 yaş 260 10,784 2,684 

13 yaş 368 11,073 2,455 

14 yaş ve üzeri 90 10,833 2,682 

Toplam 718 10,938 2,569 

Eleştirel 
Düşünme 
Toplam 

  

12 yaş 252 93,646 17,583 

13 yaş 343 94,105 16,522 

14 yaş ve üzeri 82 89,622 14,670 

Toplam 677 93,391 16,754 
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Tablo 38. Eleştirel Düşünme Puanlarının Yaş Değişkenine Göre Farklılaşıp 
Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi 

(ANOVA) Sonuçları 
Anova Sonuçları 

Puan Var. K.  K. Top. Sd K. Ort. F p 

Araştırma 

  

  

G. Arası  25,176 2 12,588 ,473 ,623 

G. İçi 18820,696 707 26,621   

Toplam 18845,872 709    

Kendine 

Güven  

  

G. Arası  402,418 2 201,209 5,938 ,003 

G. İçi 23990,732 708 33,885   

Toplam 24393,150 710    

Düşüncede 
Esneklik  

  

G. Arası  35,377 2 17,688 ,619 ,539 

G. İçi 20217,369 708 28,556   

Toplam 20252,745 710    

Okuma 

  

  

G. Arası  39,594 2 19,797 2,332 ,098 

G. İçi 6060,364 714 8,488   

Toplam 6099,958 716    

Akılcı 
Düşünme  
  

G. Arası  13,846 2 6,923 1,049 ,351 

G. İçi 4719,457 715 6,601   

Toplam 4733,304 717    

Eleştirel 
Düşünme 
Toplam  

G. Arası  1356,201 2 678,100 2,426 ,089 

G. İçi 188405,070 674 279,533   

Toplam 189761,270 676    

Tablo 38’de görüldüğü gibi, eleştirel düşünme puanları aritmetik 

ortalamalarının yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) sonucunda kendine güven alt testinde yaş 

gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur [F(2-708)=5,938; p<,05]. Bu işlemin ardından 

ANOVA sonrası belirlenen anlamlı farklılığın hangi gruplardan 

kaynaklandığını belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analiz 

teknikleri uygulanmıştır. 
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Tablo 39. Eleştirel Düşünme Puanlarının Yaş Değişkenine Göre Hangi Alt 
Gruplar Arasında Farklılaştığını Belirlemek Üzere Yapılan Post-Hoc LSD 

Testi Sonuçları  

 
Değişken 
(i) 

Değişken (j) Ort. Farkı (i-j) SHx p 

Kendine 

Güven  
 12 yaş 14 yaş ve üzeri 2,085(*) ,712 ,004 

 13 yaş 14 yaş ve üzeri 2,340(*) ,685 ,001 

Tablo 39’da görüldüğü gibi, kendine güven alt testi puanlarının yaş 

değişkenine göre hangi alt gruplar arasında farklılaştığını belirlemek 

üzere yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonrası post-hoc 

LSD testi sonucunda kendine güven alt testinde 14 yaş ve üzeri 

grubun puanlarının, 13 ve 12 yaş ve altı gruplarından düşük 

bulunmuştur. Diğer alt boyutlar arasındaki farklılık istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır.   

Tablo 40. Eleştirel Düşünme Puanlarının Cinsiyet Değişkenine Göre 
Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan İlişkisiz Grup t Testi 
Sonuçları 

Puan Gruplar N Ortalama   SS xSh
 

t testi 

  t            Sd     p 

Araştırma  Kız 371 22,781 5,168 ,268 
1,265 708 ,206 

Erkek 339 22,292 5,137 ,279 

Kendine 

Güven  
Kız 376 22,122 5,865 ,302 

2,004 709 ,045 
Erkek 335 21,241 5,830 ,318 

Düşüncede 

Esneklik  

Kız 372 27,250 5,368 ,278 
2,300 709 ,022 

Erkek 339 26,330 5,276 ,286 

Okuma  
Kız 379 11,791 2,962 ,152 

5,008 715 ,000 
Erkek 338 10,716 2,764 ,150 

Akılcı 

Düşünme  
Kız 376 11,013 2,566 ,132 

,815 716 ,415 
Erkek 342 10,856 2,573 ,139 

Ele. Düş. 

 Toplam  

Kız 356 95,081 16,639 ,881 
2,778 675 ,006 

Erkek 321 91,517 16,708 ,932 
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Tablo 40’ta görüldüğü gibi, öğrencilerin eleştirel düşünme alt test ve 

toplam puanlarının öğrencinin cinsiyeti değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

gerçekleştirilen bağımsız grup t testi sonucunda, eleştirel düşünme 

toplam [t(675)=2,777; p<,01] ile okuma [t(715)=5,008; p<,01], kendine 

güven [t(709)=2,004; p<,05] ve düşüncede esneklik [t(709)=2,300; 

p<,03] alt testlerinde grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Kız öğrencilerin eleştirel 

düşünme ve belirilen alt testlerdeki puan ortalamaları, erkek 

öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksektir.  

Tablo 41. Eleştirel Düşünme Puanlarının Sınıf Değişkenine Göre Farklılaşıp 
Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan İlişkisiz Grup t Testi Sonuçları 
 

Puan 

Grupla

r N Ortalama   SS xSh
 

t testi 

  t            Sd     p 

Araştırma  
6. Sınıf 356 22,123 5,506 ,291 

-2,205 708 ,028 
7. Sınıf 354 22,974 4,747 ,252 

Kendine 

Güven  
6. Sınıf 355 21,470 5,592 ,296 

-1,077 709 ,282 
7. Sınıf 356 21,943 6,116 ,324 

Düşünced
e Esneklik  

6. Sınıf 361 26,313 5,610 ,295 
-2,537 709 ,011 

7. Sınıf 350 27,325 5,003 ,267 

Okuma  
6. Sınıf 361 11,343 3,031 ,159 

,545 715 ,586 
7. Sınıf 356 11,224 2,802 ,148 

Akılcı 
Düşünme  

6. Sınıf 361 10,695 2,690 ,141 
-2,563 716 ,011 

7. Sınıf 357 11,184 2,419 ,128 

Ele. Düş. 
 Toplam  

6. Sınıf 341 91,885 17,441 ,944 
-2,364 675 ,018 

7. Sınıf 336 94,919 15,908 ,867 

Tablo 41’de görüldüğü gibi, öğrencilerin eleştirel düşünme alt test 

ve toplam puanlarının öğrencinin sınıfı değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

gerçekleştirilen bağımsız grup t testi sonucunda, eleştirel düşünme 
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toplam [t(675)= -2,364; p<,0], ile araştırma [t(708)= -2,205; p<,03], 

düşüncede esneklik [t(709)= -2,537; p<,02] ve akılcı düşünme [t(716)= -

2,563; p<,02] alt testlerinde grupların aritmetik ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 7. sınıf 

öğrencilerin eleştirel düşünme ve belirtilen alt testlerdeki puan 

ortalamaları, 6. sınıf öğrencilerinden anlamlı düzeyde yüksektir.  

Tablo 42. Anne Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre Eleştirel Düşünme 
Puanlarının Aritmetik Ortalama ve Standart Sapmaları 

 

 

 

N, Ortalama ve SS Değerleri 
Puan  Grup N Ortalama SS 

Araştırma 

   

Okur-yazar değil 66 21,075 5,393 

Okur-yazar 29 19,482 5,822 

İlkokul  289 21,833 5,169 

Ortaokul  132 22,954 5,209 

Lise  130 24,546 4,327 

Üniversite  64 23,781 4,248 

Toplam 710 22,547 5,155 

Kendine Güven 

  

Okur-yazar değil 64 19,843 5,410 

Okur-yazar 27 19,888 4,878 

İlkokul  292 20,380 5,727 

Ortaokul  135 20,777 6,190 

Lise  129 24,930 4,430 

Üniversite  64 25,859 4,628 

Toplam 711 21,707 5,861 

Düşüncede 
Esneklik  

  

Okur-yazar değil 64 25,281 6,508 

Okur-yazar 29 22,862 6,151 

İlkokul  291 26,288 5,131 

Ortaokul  133 26,631 5,039 

Lise  129 28,643 4,234 

Üniversite  65 29,153 5,250 

Toplam 711 26,811 5,340 

Okuma 

  

Okur-yazar değil 64 11,296 3,215 

Okur-yazar 30 10,566 3,024 
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Tablo 43’te görüldüğü gibi, eleştirel düşünme puanları aritmetik 

ortalamalarının anne eğitim değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA) sonucunda eleştirel düşünme toplam ve 

tüm alt testlerinde grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (araştırma [F(5-704)=9,584; 

p<,05], kendine güven [F(5-705)=22,725; p<,05], düşüncede esneklik 

[F(5-705)=11,080; p<,05], okuma [F(5-711)=2,618; p<,05], akılcı 

düşünme [F(5-712)=8,559; p<,05], eleştirel düşünme toplam [F(5-

671)=18,227; p<,05]). Bu işlemin ardından ANOVA sonrası 

belirlenen anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını 

İlkokul  293 11,211 2,962 

Ortaokul  134 10,806 3,029 

Lise  131 11,938 2,550 

Üniversite  65 11,600 2,632 

Toplam 717 11,284 2,918 

Akılcı Düşünme 

 

Okur-yazar değil 66 10,409 2,660 

Okur-yazar 28 9,464 2,645 

İlkokul  293 10,682 2,622 

Ortaokul  134 10,738 2,452 

Lise  132 11,750 2,221 

Üniversite  65 12,030 2,378 

Toplam 718 10,938 2,569 

Eleştirel 
Düşünme 
Toplam 

 

Okur-yazar değil 60 87,316 18,156 

Okur-yazar 24 82,291 18,802 

İlkokul  279 90,254 16,301 

Ortaokul  126 92,198 16,121 

Lise  125 102,152 12,520 

Üniversite  63 102,301 14,856 

Toplam 677 93,391 16,754 
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belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analiz teknikleri 

uygulanmıştır.  

Tablo 43. Eleştirel Düşünme Puanlarının Anne Eğitim Düzeyi Değişkenine 
Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü 
Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Anova Sonuçları 
Puan Var. K.  K. Top. Sd K. Ort. F p 

Araştırma 

  

  

G. Arası  1201,094 5 240,219 9,584 ,000 

G. İçi 17644,778 704 25,064     

Toplam 18845,872 709       

Kendine 

Güven  
  

G. Arası  3385,802 5 677,160 22,725 ,000 

G. İçi 21007,349 705 29,798     

Toplam 24393,150 710       

Düşüncede 
Esneklik  

  

G. Arası  1475,601 5 295,120 11,080 ,000 

G. İçi 18777,144 705 26,634     

Toplam 20252,745 710       

Okuma 

  

  

G. Arası  110,285 5 22,057 2,618 ,023 

G. İçi 5989,673 711 8,424     

Toplam 6099,958 716       

Akılcı 
Düşünme  
  

G. Arası  268,357 5 53,671 8,559 ,000 

G. İçi 4464,947 712 6,271     

Toplam 4733,304 717       

Eleştirel 
Düşünme 
Toplam  

G. Arası  22690,975 5 4538,195 18,227 ,000 

G. İçi 167070,295 671 248,987     

Toplam 189761,270 676       

Tablo 44. Eleştirel Düşünme Puanlarının Anne Eğitim Düzeyi Değişkenine 
Göre Hangi Alt Gruplar Arasında Farklılaştığını Belirlemek Üzere Yapılan 
Post-Hoc LSD Testi Sonuçları 

 Değişken (i) Değişken (j) Ort. Farkı (i-
j) 

SHx p 

Araştırma İlkokul Okur-yazar 2,351(*) ,975 ,016 

  Ortaokul Okur-yazar 

değil 1,878(*) ,754 ,013 

    Okur-yazar 3,471(*) 1,026 ,001 

    İlkokul 1,120(*) ,525 ,033 

  Lise Okur-yazar 

değil 3,470(*) ,756 ,000 
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    Okur-yazar 5,063(*) 1,028 ,000 

    İlkokul 2,712(*) ,528 ,000 

    Ortaokul 1,591(*) ,618 ,010 

  Üniversite Okur-yazar 

değil 2,705(*) ,878 ,002 

    Okur-yazar 4,298(*) 1,120 ,000 

    İlkokul 1,947(*) ,691 ,005 

Kendine 

Güven  
Lise Okur-yazar 

değil 5,086(*) ,834 ,000 

  Okur-yazar 5,041(*) 1,155 ,000 

    İlkokul 4,550(*) ,577 ,000 

    Ortaokul 4,152(*) ,672 ,000 

  Üniversite Okur-yazar 

değil 6,015(*) ,964 ,000 

    Okur-yazar 5,970(*) 1,252 ,000 

    İlkokul 5,479(*) ,753 ,000 

    Ortaokul 5,081(*) ,828 ,000 

 Düşüncede 
Esneklik 

Okur-yazar 

değil 
Okur-yazar 

2,419(*) 1,155 ,037 

İlkokul Okur-yazar 3,426(*) 1,004 ,001 

  Ortaokul Okur-yazar 3,769(*) 1,057 ,000 

  Lise Okur-yazar 

değil 3,362(*) ,789 ,000 

    Okur-yazar 5,781(*) 1,060 ,000 

    İlkokul 2,354(*) ,545 ,000 

    Ortaokul 2,011(*) ,637 ,002 

  Üniversite Okur-yazar 

değil 3,872(*) ,908 ,000 

    Okur-yazar 6,291(*) 1,152 ,000 

    İlkokul 2,865(*) ,708 ,000 

    Ortaokul 2,522(*) ,781 ,001 

Okuma Lise Okur-yazar 1,372(*) ,587 ,020 

    İlkokul ,727(*) ,305 ,017 

    Ortaokul 1,132(*) ,356 ,002 

 İlkokul Okur-yazar 1,218(*) ,495 ,014 

  Ortaokul Okur-yazar 1,274(*) ,520 ,015 

Akılcı 
Düşünme 

Lise Okur-yazar 

değil 1,340(*) ,377 ,000 

    Okur-yazar 2,285(*) ,521 ,000 

    İlkokul 1,067(*) ,262 ,000 

    Ortaokul 1,011(*) ,307 ,001 

  Üniversite Okur-yazar 

değil 1,621(*) ,437 ,000 

    Okur-yazar 2,566(*) ,566 ,000 

    İlkokul 1,348(*) ,343 ,000 

    Ortaokul 1,291(*) ,378 ,001 
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Eleştirel 
düşünme 
Toplam 

İlkokul Okur-yazar 7,962(*) 3,356 ,018 

Ortaokul Okur-yazar 

değil 4,881(*) 2,475 ,049 

  Okur-yazar 9,906(*) 3,514 ,005 

  Lise Okur-yazar 

değil 14,835(*) 2,478 ,000 

    Okur-yazar 19,860(*) 3,516 ,000 

    İlkokul 11,897(*) 1,698 ,000 

    Ortaokul 9,953(*) 1,991 ,000 

  Üniversite Okur-yazar 

değil 14,984(*) 2,846 ,000 

    Okur-yazar 20,009(*) 3,785 ,000 

    İlkokul 12,047(*) 2,201 ,000 

    Ortaokul 10,103(*) 2,434 ,000 

Eleştirel düşünme toplam alt testleri puanlarının anne eğitim 

değişkenine göre hangi alt gruplar arasında farklılaştığını belirlemek 

üzere yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonrası post-hoc 

LSD testi sonucunda (tablo 44), aşağıdaki sonuçlara ulaşılmış, diğer 

alt boyutlar arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır: 

- Okuma alt testinde lise mezunu anneleri olan öğrencilerin 

puanları anneleri okuryazar; ilkokul ve ortaokul mezunu olan 

öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek;  

- Araştırma alt testinde anneleri ilkokul mezunu olan 

öğrencilerin puanları okuryazar olanlardan anlamlı düzeyde 

yüksek, anneleri ortaokul mezunu olan öğrencilerin puanları 

lise ve üniversite mezunu olanlar hariç diğer bütün gruplardan 

yüksek, anneleri lise mezunu olanların üniversite hariç tüm 

gruplardan yüksek, anneleri üniversite mezunu olan 

öğrencilerin ortaokul ve lise hariç diğer tüm gruplardan 

yüksek; 
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- Kendine güven alt testinde, anneleri üniversite mezunu olan 

öğrencilerin puanlarının lise hariç diğer bütün gruplardan 

anlamlı düzeyde yüksek; lise mezunu olan öğrencilerin ise 

üniversite mezunları hariç diğer bütün gruplardan yüksek;  

- Düşüncede esneklik alt testinde, anneleri okur yazar olmayan 

öğrencilerin puanları okur yazar olanlardan yüksek, anneleri 

ilkokul ve orta okul mezunu olanların puanları okuryazar 

olanlardan yüksek, anneleri lise mezunu olan öğrencilerin 

puanları anneleri üniversite mezunu olanlar hariç diğer tüm 

tüm gruplardan anlamlı düzeyde yüksek, anneleri üniversite 

mezunu olan öğrencilerin puanları lise hariç diğer tüm 

gruplardan anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. 

- Akılcı düşünme alt testinde anneleri ilkokul ve orta okul 

mezunu olan öğrencilerin puanları anneleri okuryazar olan 

öğrencilerin puanlarından anlamlı düzeyde yüksek, anneleri 

lise mezunu olan öğrencilerin puanları anneleri üniversite 

mezunu olan öğrenciler hariç diğer tüm gruplardan anlamlı 

düzeyde yüksek, anneleri üniversite mezunu olan öğrencilerin 

puanları anneleri lise mezunu olanlar hariç diğer tüm 

gruplardan anlamlı düzeyde yüksek; 

- Eleştirel düşünme toplam puanlarında ise, anneleri ilkokul 

mezunu olan öğrencilerin puanları anneleri okur yazar olan 

öğrencilerden, anneleri orta okul mezunu olan öğrencilerin 

puanları anneleri okur yazar olmayan ve okur yazar olanlardan 

anlamlı düzeyde yüksek, anneleri lise mezunu olan 
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öğrencilerin puanları anneleri üniversite mezunu olanlar hariç 

diğer tüm gruplardan yüksek, anneleri üniversite mezunu olan 

öğrencilerin puanları anneleri lise mezunu olanlar hariç diğer 

tüm gruplardan anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. 

Tablo 45. Baba Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre Eleştirel Düşünme 
Puanlarının Aritmetik Ortalama ve Standart Sapmaları 

N, Ortalama ve SS Değerleri 
Puan Grup  N Ortalama SS 

Araştırma 

  

  

Okuryazar değil  13 21,615 4,787 

Okuryazar 29 20,344 5,664 

İlkokul 254 21,429 5,223 

 Ortaokul 155 22,393 5,395 

 Lise 149 24,355 4,377 

 Üniversite 106 23,801 4,490 

 Toplam 706 22,573 5,142 

Kendine 

Güven  
  

Okuryazar değil  13 18,769 6,431 

Okuryazar 27 20,148 5,051 

İlkokul 255 20,352 5,589 

 Ortaokul 156 20,679 6,021 

 Lise 150 23,480 5,515 

 Üniversite 106 24,915 5,012 

 Toplam 707 21,735 5,861 

Düşüncede 
Esneklik  

  

Okuryazar değil  13 25,230 5,861 

Okuryazar 30 25,166 6,486 

İlkokul 252 25,738 5,459 

 Ortaokul 155 26,290 5,177 

 Lise 151 28,470 4,384 

 Üniversite 106 28,490 5,219 

 Toplam 707 26,821 5,341 

Okuma 

  

  

Okuryazar değil  13 10,923 3,684 

Okuryazar 30 11,333 3,055 

İlkokul 256 11,054 3,032 

 Ortaokul 155 10,974 2,958 

 Lise 151 11,615 2,614 

 Üniversite 108 11,851 2,804 

 Toplam 713 11,286 2,921 

Akılcı 
Düşünme  
  

Okuryazar değil  13 10,307 1,887 

Okuryazar 29 10,103 2,497 

İlkokul 257 10,622 2,741 

 Ortaokul 157 10,484 2,487 

 Lise 150 11,580 2,265 

 Üniversite 108 11,759 2,425 

 Toplam 714 10,938 2,572 
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Eleştirel 
Düşünme 
Toplam  

Okuryazar değil  13 86,846 15,153 

Okuryazar 26 87,000 18,426 

İlkokul 239 89,050 17,079 

 Ortaokul 149 91,067 16,392 

 Lise 144 99,944 13,713 

 Üniversite 102 100,627 14,961 

 Toplam 673 93,460 16,743 

 

Tablo 46. Eleştirel Düşünme Puanlarının Baba Eğitim Düzeyi Değişkenine 
Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü 
Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Anova Sonuçları 
Puan Var. K.  K. Top. Sd K. Ort. F p 

Araştırma  

  

G. Arası  1126,836 5 225,367 9,008 ,000 

G. İçi 17513,834 700 25,020     

Toplam 18640,670 705       

Kendine 

Güven  
  

G. Arası  2371,938 5 474,388 15,195 ,000 

G. İçi 21885,601 701 31,221     

Toplam 24257,539 706       

Düşüncede 
Esneklik  

  

G. Arası  1160,314 5 232,063 8,569 ,000 

G. İçi 18985,231 701 27,083     

Toplam 20145,545 706       

Okuma 

  

  

G. Arası  81,560 5 16,312 1,924 ,088 

G. İçi 5994,072 707 8,478     

Toplam 6075,633 712       

Akılcı 
Düşünme  
  

G. Arası  217,950 5 43,590 6,856 ,000 

G. İçi 4501,339 708 6,358     

Toplam 4719,289 713       

Eleştirel 
Düşünme 
Toplam  

G. Arası  18449,389 5 3689,878 14,482 ,000 

G. İçi 169939,817 667 254,782     

Toplam 188389,207 672       

 

Tablo 46’da görüldüğü gibi, eleştirel düşünme puanları aritmetik 

ortalamalarının baba eğitim değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA) sonucunda okuma alt testi hariç diğer tüm 

alt testlerde ve eleştirel düşünme toplam puanında grupların 

aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 
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bulunmuştur (araştırma [F(5-700)=9,008; p<,05], kendine güven [F(5-

701)=15,195; p<,05], düşüncede esneklik [F(5-701)=8,569; p<,05], 

akılcı düşünme [F(5-708)=6,856; p<,05], eleştirel düşünme toplam [F(5-

667)=14,482; p<,05]). Bu işlemin ardından ANOVA sonrası 

belirlenen anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını 

belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analiz teknikleri 

uygulanmıştır 

Tablo 47. Eleştirel Düşünme Puanlarının Baba Eğitim Değişkenine Göre 
Hangi Alt Gruplar Arasında Farklılaştığını Belirlemek Üzere Yapılan Post-

Hoc LSD Testi Sonuçları 
 Değişken (i) Değişken (j) Ort. Farkı (i-j)   SHx p 

Araştırma Ortaokul Okuryazar 2,048(*) 1,012 ,043 

  Lise Okuryazar 4,010(*) 1,015 ,000 

    İlkokul 2,926(*) ,516 ,000 

    Ortaokul 1,962(*) ,573 ,001 

  Üniversite  Okur-yazar 3,457(*) 1,048 ,001 

    İlkokul 2,372(*) ,578 ,000 

    Ortaokul 1,408(*) ,630 ,026 

Kendine 

Güven  
Lise Okuryazar değil 4,710(*) 1,615 ,004 

  Okuryazar 3,331(*) 1,168 ,004 

    İlkokul 3,127(*) ,574 ,000 

    Ortaokul 2,800(*) ,638 ,000 

  Üniversite Okuryazar değil 6,145(*) 1,641 ,000 

    Okuryazar 4,766(*) 1,204 ,000 

    İlkokul 4,562(*) ,645 ,000 

    Ortaokul 4,235(*) ,703 ,000 

    Lise 1,435(*) ,708 ,043 

Düşüncede 
Esneklik  

Lise Okuryazar değil 3,239(*) 1,504 ,032 

  Okuryazar 3,303(*) 1,040 ,002 

    İlkokul 2,732(*) ,535 ,000 

    Ortaokul 2,179(*) ,595 ,000 

  Üniversite Okuryazar değil 3,259(*) 1,529 ,033 

    Okuryazar 3,323(*) 1,076 ,002 

    İlkokul 2,752(*) ,602 ,000 

    Ortaokul 2,200(*) ,655 ,001 
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Okuma Üniversite İlkokul ,797(*) ,334 ,017 

    Ortaokul ,877(*) ,364 ,016 

Akılcı 
Düşünme  

 Lise Okuryazar 1,476(*) ,511 ,004 

  İlkokul ,957(*) ,259 ,000 

    Ortaokul 1,095(*) ,287 ,000 

  Üniversite Okuryazar 1,655(*) ,527 ,002 

    İlkokul 1,136(*) ,289 ,000 

    Ortaokul 1,275(*) ,315 ,000 

Eleştirel 
Düşünme 
Toplam 

Lise Okuryazar değil 13,098(*) 4,622 ,005 

  Okuryazar 12,944(*) 3,401 ,000 

  İlkokul 10,894(*) 1,683 ,000 

    Ortaokul 8,877(*) 1,865 ,000 

  Üniversite Okuryazar değil 13,781(*) 4,700 ,003 

    Okuryazar 13,627(*) 3,506 ,000 

    İlkokul 11,577(*) 1,887 ,000 

    Ortaokul 9,560(*) 2,051 ,000 

Eleştirel düşünme toplam ve okuma alt testi hariç diğer alt test 

puanlarının baba eğitim değişkenine göre hangi alt gruplar arasında 

farklılaştığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) sonrası post-hoc LSD testi  sonucunda (tablo 47), 

aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

- Araştırma alt testinde babaları orta okul mezunu olan 

öğrencilerin puanları okuryazar olanlardan anlamlı düzeyde 

yüksek, babaları lise mezunu olan öğrencilerin puanları 

babaları okur yazar, ilkokul ve orta okul mezunu olan 

öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek, babaları üniversite 

mezunu olan öğrencilerin puanları, babaları okur yazar 

olmayan ve üniversite mezunu olan gruplar hariç diğer tüm 

gruplardan anlamlı düzeyde yüksek; 
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- Kendine güven alt testinde, babaları lise mezunu olan 

öğrencilerin puanları üniversite hariç diğer bütün gruplardan 

anlamlı düzeyde yüksek; babaları üniversite mezunu olan 

öğrencilerin puanları ise bütün gruplardan yüksek;  

- Düşüncede esneklik alt testinde, babaları lise mezunu olan 

öğrencilerin puanları babaları üniversite mezunu olanlar hariç 

diğer tüm gruplardan anlamlı düzeyde yüksek, babaları 

üniversite mezunu olan öğrencilerin puanları ise lise hariç 

diğer tüm gruplardan anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. 

- Akılcı düşünme alt testinde babaları lise ve üniversite 

mezunu olan öğrencilerin puanları, babaları okur yazar, 

ilkokul ve orta okul mezunu olan öğrencilerden anlamlı 

düzeyde yüksek bulunmuştur. 

- Eleştirel düşünme toplam puanlarında babaları lise mezunu 

olan öğrencilerin puanları, babaları üniversite mezunu olanlar 

hariç diğer tüm gruplardan yüksek, babaları üniversite 

mezunu olan öğrencilerin puanları babaları lise mezunu 

olanlar hariç diğer tüm gruplardan anlamlı düzeyde yüksek 

bulunmuştur. 
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Tablo 48. Aile Gelir Düzeyi Değişkenine Göre Eleştirel Düşünme Puanlarının 
Aritmetik Ortalama ve Standart Sapmaları 
 

N, Ortalama ve SS Değerleri 

Puan Grup  N Ortalama SS 

Araştırma 

  

  

Düşük Gelir 68 21,735 5,468 

Orta Gelir 539 22,437 5,139 

Yüksek Gelir 102 23,647 4,926 

 Toplam 709 22,544 5,158 

Kendine Güven  
  

Düşük Gelir 66 19,863 5,305 

Orta Gelir 543 21,421 5,839 

Yüksek Gelir 100 24,520 5,503 

 Toplam 709 21,713 5,867 

Düşüncede Esneklik  
  

Düşük Gelir 67 25,761 5,562 

Orta Gelir 541 26,709 5,239 

Yüksek Gelir 102 28,058 5,580 

 Toplam 710 26,814 5,344 

Okuma 

  

  

Düşük Gelir 67 11,343 2,915 

Orta Gelir 546 11,216 2,923 

Yüksek Gelir 102 11,656 2,895 

 Toplam 715 11,290 2,918 

Akılcı Düşünme  
  

Düşük Gelir 67 10,806 2,726 

Orta Gelir 546 10,853 2,529 

Yüksek Gelir 103 11,456 2,644 

 Toplam 716 10,935 2,570 

Eleştirel Düşünme 
Toplam  

Düşük Gelir 64 89,156 16,639 

Orta Gelir 515 92,803 16,579 

Yüksek Gelir 98 99,244 16,479 

 Toplam 677 93,391 16,754 
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Tablo 49. Eleştirel Düşünme Puanlarının Aile Gelir Düzeyi Değişkenine Göre 
Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans 
Analizi (ANOVA) Sonuçları 
 

Anova Sonuçları 

Puan Var. K.  K. Top. Sd K. Ort. F p 

Araştırma 

  

  

G. Arası  174,653 2 87,327 3,303 ,037 

G. İçi 18665,197 706 26,438     

Toplam 18839,850 708       

Kendine 

Güven  
  

G. Arası  1059,721 2 529,860 16,047 ,000 

G. İçi 23311,156 706 33,019     

Toplam 24370,877 708       

Düşünced
e Esneklik  

  

G. Arası  238,195 2 119,097 4,208 ,015 

G. İçi 20011,264 707 28,304     

Toplam 20249,459 709       

Okuma 

  

  

G. Arası  16,898 2 8,449 ,992 ,371 

G. İçi 6064,593 712 8,518     

Toplam 6081,491 714       

Akılcı 
Düşünme  
  

G. Arası  32,735 2 16,368 2,488 ,084 

G. İçi 4690,309 713 6,578     

Toplam 4723,045 715       

Eleştirel 
Düşünme 
Toplam  

G. Arası  4683,518 2 2341,759 8,528 ,000 

G. İçi 185077,75

2 
674 274,596     

Toplam 189761,27

0 
676       

 

Tablo 49’da görüldüğü gibi, eleştirel düşünme puanları aritmetik 

ortalamalarının aile gelir düzeyi değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda, araştırma [F(2-

706)=3,303; p<,05], kendine güven [F(2-706)=16,047; p<,05], 

düşüncede esneklik [F(2-707)=4,208; p<,05] alt testlerinde ve eleştirel 
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düşünme toplam [F(2-674)=8,528; p<,05] puanında grupların aritmetik 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

Bu işlemin ardından ANOVA sonrası belirlenen anlamlı farklılığın 

hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek üzere tamamlayıcı 

post-hoc analiz teknikleri uygulanmıştır 
 

Tablo 50. Eleştirel Düşünme Puanlarının Aile Gelir Düzeyi Değişkenine Göre 
Hangi Alt Gruplar Arasında Farklılaştığını Belirlemek Üzere Yapılan Post-

Hoc LSD Testi Sonuçları 

 
Değişken 
(i) 

Değişken 
(j) 

Ort. Farkı (i-j) SHx p 

Araştırma Yüksek Düşük 1,911(*) ,804 ,018 

  Orta 1,209(*) ,555 ,030 

Kendine 

Güven  
Yüksek Düşük 4,656(*) ,911 ,000 

  Orta 3,098(*) ,625 ,000 

Düşüncede 
Esneklik  

Yüksek Düşük 2,297(*) ,836 ,006 

  Orta 1,349(*) ,574 ,019 

Akılcı 
Düşünme 

 Yüksek Orta ,602(*) ,275 ,029 

Eleştirel 
Düşünme 
Toplam  

Yüksek Düşük 10,088(*) 2,663 ,000 

  
Orta 6,441(*) 1,826 ,000 

Eleştirel düşünme toplam ve tüm alt test puanlarının, aile gelir 

düzeyi değişkenine göre hangi alt gruplar arasında farklılaştığını 

belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

sonrası post-hoc LSD testi sonucunda (tablo 50) aşağıdaki sonuçlara 

ulaşılmıştır: 

- Araştırma alt testinde aile gelir düzeyi yüksek olan 

öğrencilerin puanları, aile gelir düzeyi orta ve düşük düzeyde 

olan öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek,  

- Kendine güven alt testinde, aile gelir düzeyi orta düzeyde 

olan öğrencilerin puanları, aile gelir düzeyi düşük olanlardan 
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anlamlı düzeyde yüksek, aile gelir düzeyi yüksek olan 

öğrencilerin puanları aile gelir düzeyi orta ve düşük olan 

öğrencilerin puanlarından anlamlı düzeyde yüksek 

- Düşüncede esneklik alt testinde, aile gelir düzeyi yüksek olan 

öğrencilerin puanları, aile gelir düzeyi düşük ve orta olan 

öğrencilerin puanlarından anlamlı düzeyde yüksek;  

- Eleştirel düşünme toplam puanında ise; aile gelir düzeyi 

yüksek olan öğrencilerin puanları, aile gelir düzeyi düşük ve 

orta düzeyde olan öğrencilerin puanlarından anlamlı düzeyde 

yüksektir. 

Tablo 51. Eleştirel Düşünme Puanlarının Öğrencinin Evde Televizyon 
Bulunma Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere 
Yapılan İlişkisiz Grup t Testi Sonuçları 

Puan Gruplar N Ortalama   SS xSh
 

t testi 

  t           Sd     p 

Araştırma  Evet 706 22,555 5,135 ,193 
,505 708 ,614 

Hayir 4 21,250 8,995 4,497 

Kendine 

Güven  
Evet 707 21,714 5,853 ,220 

,413 709 ,680 
Hayir 4 20,500 8,185 4,092 

Düşüncede 
Esneklik  

Evet 707 26,843 5,316 ,199 
2,093 709 ,037 

Hayir 4 21,250 7,632 3,816 

Okuma  
Evet 713 11,290 2,918 ,109 

,711 715 ,478 
Hayir 4 10,250 3,201 1,600 

Akılcı 
Düşünme  

Evet 714 10,953 2,558 ,095 
2,104 716 ,036 

Hayir 4 8,250 3,593 1,796 

Ele. Düş. 
 Toplam  

Evet 673 93,462 16,655 ,6420 
1,425 675 ,155 

Hayir 4 81,500 30,358 15,179 

Tablo 51’de görüldüğü gibi, öğrencilerin eleştirel düşünme alt test 

ve toplam puanlarının öğrencinin evinde televizyon bulunması 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bağımsız grup t testi sonucunda 

düşüncede esneklik [t(709)=2,093; p<,04] ve akılcı düşünme 
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[t(716)=2,104; p<,04] alt testlerinde grupların aritmetik ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Evinde 

televizyon bulunan öğrencilerin eleştirel düşünme toplam ve 

belirtilen alt testlerdeki puanları evinde televizyon bulunmayan 

öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksektir. 
 

Tablo 52. Eleştirel Düşünme Puanlarının Odada Televizyon Bulunma 

Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan 
İlişkisiz Grup t Testi Sonuçları 
 

Puan Gruplar N Ortalama   SS xSh
 

t testi 

  t            Sd     p 

Araştırma  
Evet 224 22,928 5,101 ,340 

1,336 708 ,182 
Hayır 486 22,372 5,176 ,234 

Kendine 

Güven  
Evet 224 22,290 5,752 ,384 

1,801 709 ,072 
Hayır 487 21,439 5,897 ,267 

Düşüncede 
Esneklik  

Evet 226 26,929 5,352 ,356 
,401 709 ,689 

Hayır 485 26,756 5,340 ,242 

Okuma  
Evet 228 11,201 2,878 ,190 

-,518 715 ,604 
Hayır 489 11,323 2,939 ,132 

Akılcı 
Düşünme  

Evet 228 11,157 2,508 ,166 
1,561 716 ,119 

Hayır 490 10,836 2,593 ,117 

Ele. Düş. 
 Toplam  

Evet 213 94,957 16,232 1,112 
1,650 675 ,099 

Hayır 464 92,672 16,957 ,787 

Tablo 52’de görüldüğü gibi, öğrencilerin eleştirel düşünme alt test 

ve toplam puanlarının odada televizyon bulunma değişkenine göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

gerçekleştirilen bağımsız grup t testi sonucunda, grupların aritmetik 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır 
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Tablo 53. Hangi Saatler Arasında Televizyon İzlendiği Değişkenine Göre 
Eleştirel Düşünme Puanlarının Aritmetik Ortalama ve Standart Sapmaları 
 

N, Ortalama ve SS Değerleri 
Puan Grup  N Ortalama SS 

Araştırma 

  

  

1 42 22,333 4,986 

2 55 22,236 5,220 

3 64 24,250 4,956 

 4 206 23,291 4,581 

 5 340 21,917 5,400 

 Toplam 707 22,578 5,142 

Kendine 

Güven  
  

1 42 21,881 5,487 

2 56 21,303 5,311 

3 66 21,378 6,168 

 4 200 22,395 5,914 

 5 344 21,494 5,863 

 Toplam 708 21,745 5,843 

Düşüncede 
Esneklik  

  

1 42 24,928 5,840 

2 56 26,107 5,691 

3 65 28,015 5,218 

 4 203 27,418 4,789 

 5 342 26,625 5,423 

 Toplam 708 26,839 5,311 

Okuma 

  

  

1 40 11,425 2,479 

2 56 11,767 2,478 

3 66 12,136 3,082 

 4 205 11,614 2,762 

 5 347 10,847 3,022 

 Toplam 714 11,291 2,916 

Akılcı 
Düşünme  
  

1 41 10,975 2,504 

2 54 10,851 2,687 

3 66 11,515 2,354 

 4 208 10,971 2,397 

 5 346 10,849 2,672 

 Toplam 715 10,953 2,558 

Eleştirel 
Düşünme 
Toplam  

1 39 91,897 17,545 

2 53 92,150 15,934 

3 62 96,935 15,663 

 4 193 95,730 15,595 

 5 327 91,975 17,296 

 Toplam 674 93,516 16,657 
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Tablo 54. Eleştirel Düşünme Puanlarının Hangi Saatler Arası Televizyon 
İzlendiği Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere 

Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 
Anova Sonuçları 

Puan Var. K.  K. Top. Sd K. Ort. F p 

Araştırma 

  

  

G. Arası  
440,914 4 110,229 

4,24

5 
,002 

G. İçi 18227,479 702 25,965     

Toplam 18668,393 706       

Kendine 

Güven  
  

G. Arası  126,680 4 31,670 ,927 ,448 

G. İçi 24015,558 703 34,162     

Toplam 24142,237 707       

Düşüncede 
Esneklik  

  

G. Arası  
357,014 4 89,254 

3,20

3 
,013 

G. İçi 19588,630 703 27,864     

Toplam 19945,644 707       

Okuma 

  

  

G. Arası  
150,415 4 37,604 

4,50

9 
,001 

G. İçi 5912,991 709 8,340     

Toplam 6063,406 713       

Akılcı 
Düşünme  
  

G. Arası  25,190 4 6,297 ,962 ,428 

G. İçi 4648,287 710 6,547     

Toplam 4673,477 714       

Eleştirel 
Düşünme 
Toplam  

G. Arası  
2648,402 4 662,101 

2,40

6 
,048 

G. İçi 184099,918 669 275,187     

Toplam 186748,320 673       

 

Tablo 54’te görüldüğü gibi, eleştirel düşünme puanları aritmetik 

ortalamalarının hangi saatler arası televizyon izlendiği değişkenine 

göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda, 

araştırma [F(4-702)=4,245; p<,05], düşüncede esneklik [F(4-703)=3,203; 

p<,05], okuma [F(4-709)=4,509; p<,05] alt testlerinde ve eleştirel 

düşünme toplam [F(4-669)=2,406; p<,05] puanında grupların aritmetik 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

Bu işlemin ardından ANOVA sonrası belirlenen anlamlı farklılığın 
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hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek üzere tamamlayıcı 

post-hoc analiz teknikleri uygulanmıştır 
 

Tablo 55. Eleştirel Düşünme Puanlarının Hangi Saatler Arası Televizyon 
İzlendiği Değişkenine Göre Hangi Alt Gruplar Arasında Farklılaştığını 
Belirlemek Üzere Yapılan Post-Hoc LSD Testi Sonuçları 
 

 
Değişken 
(i) 

Değişken (j) Ort. Farkı (i-j) SHx p 

Araştırma 3,00 2,00 2,013(*) ,936 ,032 

   5,00 2,332(*) ,694 ,001 

  4,00 5,00 1,373(*) ,449 ,002 

  5,00  3,00 -2,332(*) ,694 ,001 

    4,00 -1,373(*) ,449 ,002 

Düşüncede 
Esneklik  

3,00 1,00 3,086(*) 1,045 ,003 

  2,00 1,908(*) ,962 ,048 

  4,00 1,00 2,490(*) ,894 ,006 

  5,00 1,00 1,697(*) ,863 ,050 

Okuma 2,00 5,00 ,920(*) ,415 ,027 

  3,00 5,00 1,289(*) ,387 ,001 

  4,00 5,00 ,767(*) ,254 ,003 

Eleştirel 
Düşünme 
Toplam 

3,00 5,00 4,959(*) 2,297 ,031 

4,00 5,00 3,755(*) 1,505 ,013 

Eleştirel düşünme toplam ve tüm alt test puanlarının hangi saatler 

arası televizyon izlendiği değişkenine göre hangi alt gruplar arasında 

farklılaştığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) sonrası post-hoc LSD testi sonucunda (tablo 55), 

aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

- Araştırma alt testinde, 17:00–19:00 arası tv seyreden 

öğrencilerin puanları, 13:00–17:00 arası ve her gün değişik 

saatlerde 19:00–01:00 arası tv seyreden öğrencilerin puanları 
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her gün değişik saatlerde tv seyreden öğrencilerin puanlarından 

anlamlı düzeyde yüksek,  

- Düşüncede esneklik alt testinde, 17:00–19:00 arası tv 

seyreden öğrencilerin puanları, 06:00–17:00 arası tv seyreden 

öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek, 19:00–01:00 arası tv 

seyreden öğrencilerin puanları, 06:00–13:00 arası tv seyreden 

öğrencilerin puanlarından yüksek, her gün değişen saatlerde tv 

seyreden öğrencilerin puanları 06:00–13:00 arası tv seyreden 

öğrencilerin puanlarından anlamlı düzeyde yüksek;  

- Okuma alt testinde, 13:00–01:00 saat arası tv seyreden 

öğrencilerin puanları, her gün değişen saatlerde tv seyreden 

öğrencilerin puanlarından anlamlı düzeyde yüksek; 

- Eleştirel düşünme toplam puanında ise; 13:00–17:00 arası ve 

19:00–01:00 arası tv seyreden öğrencilerin puanları, her gün 

değişen saatlerde tv seyreden öğrencilerin puanlarından 

anlamlı düzeyde yüksektir. 
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Tablo 56. Günde Ne Kadar Süreyle Televizyon Seyredildiği Değişkenine Göre 
Eleştirel Düşünme Puanlarının Aritmetik Ortalama ve Standart Sapmaları 

N, Ortalama ve SS Değerleri 
Puan Grup  N Ortalama SS 

Araştırma 

  

  

1 74 23,824 4,439 

2 199 23,507 4,985 

3 211 22,739 4,952 

 4 121 21,520 5,196 

 5 103 20,767 5,569 

 Toplam 708 22,573 5,140 

Kendine 

Güven  
  

1 74 22,648 6,154 

2 199 23,417 5,467 

3 211 21,639 5,724 

 4 120 20,891 5,695 

 5 105 19,028 5,677 

 Toplam 709 21,730 5,853 

Düşüncede 
Esneklik  

  

1 76 28,118 4,098 

2 199 28,090 4,846 

3 211 26,867 5,459 

 4 120 25,841 5,148 

 5 103 24,611 5,911 

 Toplam 709 26,843 5,309 

Okuma 

  

  

1 76 12,078 2,431 

2 201 11,875 2,838 

3 213 11,389 2,775 

 4 120 10,683 3,015 

 5 105 10,123 3,093 

 Toplam 715 11,295 2,915 

Akılcı 
Düşünme  
  

1 77 11,532 2,100 

2 199 11,397 2,500 

3 216 10,935 2,576 

 4 119 10,361 2,657 

 5 105 10,400 2,596 

 Toplam 716 10,953 2,556 

Eleştirel 
Düşünme 
Toplam  

1 70 98,042 14,215 

2 194 98,443 15,556 

3 197 93,746 16,537 

 4 116 89,284 15,677 

 5 98 84,989 17,274 

 Toplam 675 93,503 16,648 
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Tablo 57. Eleştirel Düşünme Puanlarının Günde Ne Kadar Süreyle 
Televizyon Seyredildiği Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını 
Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Anova Sonuçları 

Puan Var. K.  K. Top. Sd K. Ort. F p 

Araştırma 

  

  

G. Arası  765,456 4 191,364 7,509 ,000 

G. İçi 17915,725 703 25,485     

Toplam 18681,181 707       

Kendine 

Güven  
  

G. Arası  1481,168 4 370,292 11,445 ,000 

G. İçi 22776,378 704 32,353     

Toplam 24257,546 708       

Düşüncede 
Esneklik  

  

G. Arası  1066,574 4 266,643 9,938 ,000 

G. İçi 18889,048 704 26,831     

Toplam 19955,622 708       

Okuma 

  

  

G. Arası  305,302 4 76,325 9,399 ,000 

G. İçi 5765,431 710 8,120     

Toplam 6070,733 714       

Akılcı 
Düşünme  
  

G. Arası  138,917 4 34,729 5,445 ,000 

G. İçi 4534,562 711 6,378     

Toplam 4673,479 715       

Eleştirel 
Düşünme 
Toplam  

G. Arası  15356,082 4 3839,020 15,001 ,000 

G. İçi 171464,659 670 255,917     

Toplam 186820,741 674       

 

 

Tablo 57’de görüldüğü gibi, eleştirel düşünme puanları aritmetik 

ortalamalarının günde ne kadar süreyle televizyon seyredildiği 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

sonucunda, tüm alt testlerde ve eleştirel düşünme toplam puanında 

grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (araştırma [F(4-703)=7,509; p<,05], kendine 
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güven [F(4-704)=11,445; p<,05], düşüncede esneklik [F(4-704)=9,938; 

p<,05], okuma [F(4-710)=9,399; p<,05], akılcı düşünme [F(4-

711)=5,445; p<,05], eleştirel düşünme toplam [F(4-670)=15,001; 

p<,05]). Bu işlemin ardından ANOVA sonrası belirlenen anlamlı 

farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek üzere 

tamamlayıcı post-hoc analiz teknikleri uygulanmıştır.  
 

Tablo 58. Eleştirel Düşünme Puanlarının Günde Ne Kadar Süreyle 
Televizyon Seyredildiği Değişkenine Göre Hangi Alt Gruplar Arasında 
Farklılaştığını Belirlemek Üzere Yapılan Post-Hoc LSD Testi Sonuçları 

 
Değişken 
(i) 

Değişken (j) Ort. Farkı (i-j) SHx p 

 Araştırma 1,00  4,00 2,303(*) ,744 ,002 

    5,00 3,057(*) ,769 ,000 

  2,00  4,00 1,986(*) ,581 ,001 

    5,00 2,740(*) ,612 ,000 

  3,00  4,00 1,218(*) ,575 ,035 

    5,00 1,972(*) ,606 ,001 

Kendine 

Güven  
1,00 4,00 1,756(*) ,840 ,037 

  5,00 3,620(*) ,863 ,000 

  2,00 3,00 1,777(*) ,562 ,002 

    4,00 2,525(*) ,657 ,000 

    5,00 4,388(*) ,686 ,000 

  3,00  5,00 2,611(*) ,679 ,000 

  4,00  5,00 1,863(*) ,760 ,014 

Düşüncede 
Esneklik  

1,00 4,00 2,276(*) ,759 ,003 

  5,00 3,506(*) ,783 ,000 

  2,00 3,00 1,223(*) ,511 ,017 

    4,00 2,248(*) ,598 ,000 

    5,00 3,478(*) ,628 ,000 

  3,00  5,00 2,255(*) ,622 ,000 

 Okuma  1,00 4,00 1,395(*) ,417 ,001 

    5,00 1,955(*) ,429 ,000 

  2,00  4,00 1,192(*) ,328 ,000 

    5,00 1,751(*) ,343 ,000 

  3,00  4,00 ,706(*) ,325 ,030 

    5,00 1,265(*) ,339 ,000 
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Akılcı 
Düşünme 

1,00  4,00 1,171(*) ,369 ,002 

 5,00 1,132(*) ,378 ,003 

  2,00 4,00 1,035(*) ,292 ,000 

    5,00 ,996(*) ,304 ,001 

  3,00 4,00 ,573(*) ,288 ,047 

Eleştirel 
Düşünme 
Toplam  

 1,00 4,00 8,758(*) 2,421 ,000 

  5,00 13,053(*) 2,503 ,000 

 2,00 3,00 4,697(*) 1,618 ,004 

    4,00 9,158(*) 1,877 ,000 

    5,00 13,453(*) 1,982 ,000 

  3,00  4,00 4,461(*) 1,872 ,017 

    5,00 8,756(*) 1,977 ,000 

Eleştirel düşünme toplam ve tüm alt test puanlarının günde ne kadar 

süreyle televizyon seyredildiği değişkenine göre hangi alt gruplar 

arasında farklılaştığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) sonrası post-hoc LSD testi sonucunda (tablo 58), 

aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

- Araştırma alt testinde, 1 saat, 2 saat ve 3 saat tv seyreden 

öğrencilerin puanları, 4 ve üzeri saatlerde tv seyreden 

öğrencilerin puanlarından anlamlı düzeyde yüksek,  

- Kendine güven alt testinde, 1 saat tv seyreden öğrencilerin 

puanları, 4 ve üzeri saat tv seyreden öğrencilerden yüksek, 2 

saat tv seyreden öğrencilerin puanları 3 saat ve üzeri tv 

seyreden öğrencilerin puanlarından yüksek, 3 saat ve 4 saat tv 

seyreden öğrencilerin puanları 5 saat ve üzeri tv seyreden 

öğrencilerin puanlarından yüksek; 

- Düşüncede esneklik alt testinde, 1 saat tv seyreden 

öğrencilerin puanları, 4 saat ve üzeri tv seyreden öğrencilerin 

puanlarından anlamlı düzeyde yüksek, 2 saat tv seyreden 
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öğrencilerin puanları, 3 saat ve üzeri tv seyreden öğrencilerin 

puanlarından yüksek, 3 saat izleyenlerin puanları 5 saat ve 

üzeri saatlerde tv seyreden öğrencilerin puanlarından anlamlı 

düzeyde yüksek; 

- Okuma alt testinde, 1 saat, 2 saat ve 3 saat tv seyreden 

öğrencilerin puanları, 4 saat ve üzeri tv seyreden öğrencilerin 

puanlarından anlamlı düzeyde yüksek; 

- Akılcı düşünme alt testinde, 1 saat ve 2 saat tv seyreden 

öğrencilerin puanları 4 ve üzeri saatlerde tv seyreden 

öğrencilerin puanlarından yüksek, 3 saat tv seyreden 

öğrencilerin puanları 4 saat tv seyreden öğrencilerin 

puanlarından yüksek, 

- Eleştirel düşünme toplam puanında ise; 1 saat ve 3 saat tv 

seyreden öğrencilerin puanları 4 saat ve üzeri tv seyreden 

öğrencilerden yüksek 2 saat tv seyreden öğrencilerin puanları 

ise, 3 saat, 4 saat ve 5 saat ve üzeri tv seyreden öğrencilerin 

puanlarından anlamlı düzeyde yüksektir.  

Tablo 59. Hangi Amaçla Televizyon İzlendiği Değişkenine Göre Eleştirel 
Düşünme Puanlarının Aritmetik Ortalama ve Standart Sapmaları 

N, Ortalama ve SS Değerleri 

Puan Grup  N Ortalama SS 

Araştırma 

  

  

Bilgi Edinmek 204 24,465 4,498 

Boş Zamanı Değ. 211 21,838 5,255 

Eğlenmek 238 21,609 5,262 

 Merak 54 22,500 4,628 

 Toplam 707 22,570 5,143 

Kendine 

Güven  
Bilgi Edinmek 205 22,390 5,870 

Boş Zamanı Değ. 210 21,961 6,036 
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  Eğlenmek 242 21,099 5,552 

 Merak 51 21,196 6,254 

 Toplam 708 21,735 5,855 

Düşüncede 
Esneklik  

  

Bilgi Edinmek 206 28,140 4,783 

Boş Zamanı Değ. 207 26,801 5,468 

Eğlenmek 242 25,776 5,436 

 Merak 53 26,773 5,093 

 Toplam 708 26,839 5,311 

Okuma 

  

  

Bilgi Edinmek 207 12,357 2,498 

Boş Zamanı Değ. 212 10,952 2,931 

Eğlenmek 242 10,648 3,016 

 Merak 53 11,415 2,810 

 Toplam 714 11,291 2,916 

Akılcı 
Düşünme  
  

Bilgi Edinmek 207 11,584 2,207 

Boş Zamanı Değ. 213 10,896 2,640 

Eğlenmek 241 10,506 2,686 

 Merak 54 10,740 2,473 

 Toplam 715 10,952 2,558 

Eleştirel 
Düşünme 
Toplam  

Bilgi Edinmek 195 99,092 14,449 

Boş Zamanı Değ. 200 92,440 17,527 

Eğlenmek 229 89,755 16,730 

 Merak 50 93,020 15,511 

 Toplam 674 93,495 16,659 
 

 

 

Tablo 60. Eleştirel Düşünme Puanlarının Hangi Amaçla Televizyon İzlendiği 
Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan 
Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Anova Sonuçları 

Puan Var. K.  K. Top. Sd K. Ort. F p 

Araştırma 

  

  

G. Arası  1065,844 3 355,281 14,183 ,000 

G. İçi 17609,441 703 25,049     

Toplam 18675,284 706       

Kendine 

Güven  
  

G. Arası  211,474 3 70,491 2,065 ,104 

G. İçi 24032,135 704 34,137     

Toplam 24243,609 707       
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Düşüncede 
Esneklik  

  

G. Arası  622,614 3 207,538 7,561 ,000 

G. İçi 19323,030 704 27,447     

Toplam 19945,644 707       

Okuma 

  

  

G. Arası  360,319 3 120,106 14,953 ,000 

G. İçi 5703,087 710 8,033     

Toplam 6063,406 713       

Akılcı 
Düşünme  
  

G. Arası  133,774 3 44,591 6,985 ,000 

G. İçi 4538,609 711 6,383     

Toplam 4672,383 714       

Eleştirel 
Düşünme 
Toplam  

G. Arası  9545,583 3 3181,861 12,028 ,000 

G. İçi 177244,904 670 264,545     

Toplam 186790,487 673       

 

 

Tablo 60’ta görüldüğü gibi, eleştirel düşünme puanları aritmetik 

ortalamalarının hangi amaçla televizyon izlendiği değişkenine göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda, kendine 

güven alt testi dışında tüm alt testlerde ve eleştirel düşünme toplam 

puanında grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur (araştırma [F(3-703)=14,183; p<,05], 

düşüncede esneklik [F(3-704)=7,561; p<,05], okuma [F(3-710)=14,953; 

p<,05], akılcı düşünme [F(3-711)=6,985; p<,05], eleştirel düşünme 

toplam [F(3-670)=12,028; p<,05]). Bu işlemin ardından ANOVA 

sonrası belirlenen anlamlı farklılığın hangi gruplardan 

kaynaklandığını belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analiz 

teknikleri uygulanmıştır. 
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Tablo 61. Eleştirel Düşünme Puanlarının Hangi Amaçla Televizyon İzlendiği 
Değişkenine Göre Hangi Alt Gruplar Arasında Farklılaştığını Belirlemek 
Üzere Yapılan Post-Hoc LSD Testi Sonuçları 
 

 Değişken (i) Değişken (j) Ort. Farkı (i-j) SHx p 

Araştırma Bilgi Edi. Boş Zam. Değ. 2,626(*) ,491 ,000 

  Eğlenmek 2,856(*) ,477 ,000 

    Merak 1,965(*) ,765 ,010 

Kendine 

Güven 
Bilgi Edi. Eğlenmek 1,291(*) ,554 ,020 

Düşüncede 
Esneklik  

Bilgi Edi. Boş Zam. Değ. 1,338(*) ,515 ,010 

Eğlenmek 2,363(*) ,496 ,000 

  Boş Zam. Değ. Eğlenmek 1,025(*) ,496 ,039 

Okuma Bilgi Edi. Boş Zam. Değ. 1,404(*) ,276 ,000 

  Eğlenmek 1,708(*) ,268 ,000 

    Merak ,942(*) ,436 ,031 

Akılcı 
Düşünme 

Bilgi Edi. Boş Zam. Değ. ,687(*) ,246 ,005 

Eğlenmek 1,078(*) ,239 ,000 

    Merak ,843(*) ,386 ,029 

Eleştirel 
Düşünme 
Toplam  

Bilgi Edi. Boş Zam. Değ. 6,652(*) 1,636 ,000 

Eğlenmek 9,336(*) 1,584 ,000 

  Merak 6,072(*) 2,578 ,019 

 

 

Eleştirel düşünme toplam ve tüm alt test puanlarının hangi amaçla 

televizyon izlendiği değişkenine göre hangi alt gruplar arasında 

farklılaştığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) sonrası post-hoc LSD testi sonucunda (tablo 61) 

aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

- Araştırma alt testinde, bilgi edinmek amacıyla tv seyreden 

öğrencilerin puanları, boş zamanı değerlendirmek, merak ve 

eğlenmek amacıyla seyreden öğrencilerin puanlarından anlamlı 

düzeyde yüksek,  

- Düşüncede esneklik alt testinde, bilgi edinmek amacıyla tv 

seyreden öğrencilerin puanları, boş zamanı değerlendirmek ve 
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eğlenmek amacıyla seyreden öğrencilerin puanlarından anlamlı 

düzeyde yüksek, boş zamanı değerlendirmek amacıyla tv 

seyreden öğrencilerin puanları, eğlenmek amacıyla tv seyreden 

öğrencilerin puanlarından anlamlı düzeyde yüksek; 

- Okuma alt testinde, bilgi edinmek amacıyla tv seyreden 

öğrencilerin puanları, boş zamanı değerlendirmek, merak ve 

eğlenmek amacıyla tv seyreden öğrencilerin puanlarından 

anlamlı düzeyde yüksek; 

- Akılcı düşünme alt testinde, bilgi edinmek amacıyla tv 

seyreden öğrencilerin puanları, boş zamanı değerlendirmek, 

merak ve eğlenmek amacıyla tv seyreden öğrencilerin 

puanlarından anlamlı düzeyde yüksek; 

- Eleştirel düşünme toplam puanında ise; bilgi edinmek 

amacıyla tv seyreden öğrencilerin puanları, boş zamanı 

değerlendirmek, merak ve eğlenmek amacıyla tv seyreden 

öğrencilerin puanlarından anlamlı düzeyde yüksektir. 
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Tablo 62. Eleştirel Düşünme Puanlarının Evde Bilgisayar Bulunma 
Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan 
İlişkisiz Grup t Testi Sonuçları 

Puan Gruplar N Ortalama   SS xSh
 

t testi 

  t            Sd     p 

Araştırma  
Evet 512 23,087 4,828 ,213 

4,550 708 ,000 
Hayır 198 21,151 5,698 ,404 

Kendine 

Güven  
Evet 509 22,554 5,805 ,257 

6,276 709 ,000 
Hayır 202 19,574 5,457 ,384 

Düşüncede 

Esneklik  

Evet 511 27,532 4,985 ,220 
5,887 709 ,000 

Hayır 200 24,970 5,772 ,408 

Okuma  
Evet 515 11,440 2,766 ,121 2,296 715 

,022 
Hayır 202 10,886 3,247 ,228   

Akılcı 
Düşünme  

Evet 515 11,256 2,424 ,106 
5,377 716 ,000 

Hayır 203 10,133 2,751 ,193 

Ele. Düş. 
 Toplam  

Evet 490 96,140 15,617 ,705 
7,164 675 ,000 

Hayır 187 86,187 17,518 1,281

 

Tablo 62’de görüldüğü gibi, öğrencilerin eleştirel düşünme alt test 

ve toplam puanlarının öğrencinin evinde bilgisayar bulunma 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bağımsız grup t testi 

sonucunda, eleştirel düşünme toplam ile tüm alt testlerinde grupların 

aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur (araştırma [t(708)=4,550; p<,01], kendine güven 

[t(709)=6,276; p<,01], düşüncede esneklik [t(709)=5,887; p<,01], 

okuma [t(715)=2,296; p<,03], akılcı düşünme [t(716)=5,377; p<,01], 

eleştirel düşünme toplam [t(675)=7,164; p<,01]. Evinizde Bilgisayar 

Var Mı? sorusuna evet yanıtını veren öğrencilerin eleştirel düşünme 

toplam ve bütün alt testlerdeki puan ortalamaları, hayır yanıtını 

veren öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksektir.  
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Tablo 63. Eleştirel Düşünme Puanlarının Evde İnternet Bağlantısı Bulunma 
Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan 
İlişkisiz Grup t Testi Sonuçları  

Puan Gruplar N Ortalama   SS xSh
 

t testi 

  t            Sd     p 

Araştırma  
Evet 438 23,036 4,806 ,229 

3,226 708 ,001 
Hayır 272 21,761 5,592 ,339 

Kendine 

Güven  

Evet 435 22,852 5,726 ,274 
6,743 709 ,000 

Hayır 276 19,902 5,622 ,338 

Düşüncede 
Esneklik  

Evet 437 27,693 4,855 ,232 
5,681 709 ,000 

Hayır 274 25,405 5,770 ,348 

Okuma  
Evet 441 11,371 2,758 ,131 

1,013 715 ,311 
Hayır 276 11,144 3,158 ,190 

Akılcı 
Düşünme  

Evet 442 11,235 2,426 ,115 
3,954 716 ,000 

Hayır 276 10,463 2,720 ,163 

Ele. Düş. 
 Toplam  

Evet 421 96,399 15,579 ,759 

6,151 675 ,000 
Hayır 256 88,445 17,460 

1,09

1 

Tablo 63’te görüldüğü gibi, öğrencilerin eleştirel düşünme alt test ve 

toplam puanlarının öğrencinin evinde internet bağlantısı bulunma 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bağımsız grup t testi 

sonucunda, okuma alt test dışındaki tüm alt testlerde ve eleştirel 

düşünme toplamda grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (araştırma [t(708)=3,226; 

p<,01], kendine güven [t(709)=6,743; p<,01], düşüncede esneklik 

[t(709)=5,681; p<,01], akılcı düşünme [t(716)=3,954; p<,01], eleştirel 

düşünme toplam [t(675)=6,151 p<,01]). Evinizde İnternet Bağlantısı 

Var Mı? sorusuna evet yanıtını veren öğrencilerin eleştirel düşünme 

toplam ve bütün alt testlerdeki puan ortalamaları, hayır yanıtını 

veren öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksektir.  
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Tablo 64. Eleştirel Düşünme Puanlarının Odada Kişisel Bilgisayar Bulunma 
Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan 
İlişkisiz Grup t Testi Sonuçları 

Puan Gruplar N Ortalama   SS xSh
 

t testi 

  t            Sd     p 

Araştırma  
Evet 346 23,306 4,818 ,259 

3,783 707 ,000 
Hayır 363 21,859 5,335 ,280 

Kendine 

Güven  
Evet 346 23,098 5,686 ,305 

6,304 708 ,000 
Hayır 364 20,395 5,732 ,300 

Düşüncede 
Esneklik  

Evet 346 27,641 4,879 ,262 
4,019 708 ,000 

Hayır 364 26,049 5,626 ,294 

Okuma  
Evet 350 11,345 2,734 ,146 

,471 714 ,638 
Hayır 366 11,243 3,074 ,160 

Akılcı 
Düşünme  

Evet 349 11,372 2,425 ,129 
4,386 715 ,000 

Hayır 368 10,543 2,624 ,136 

Ele. Düş. 
 Toplam  

Evet 336 96,925 15,276 ,833 
5,497 674 ,000 

Hayır 340 90,011 17,348 ,940 

Tablo 64’te görüldüğü gibi, öğrencilerin eleştirel düşünme alt test ve 

toplam puanlarının öğrencinin odasında kişisel bilgisayar bulunma 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bağımsız grup t testi 

sonucunda, okuma alt test dışındaki tüm alt testlerde ve eleştirel 

düşünme toplamda grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (araştırma [t(707)=3,783; 

p<,01], kendine güven [t(708)=6,304; p<,01], düşüncede esneklik 

[t(708)=4,019; p<,01], akılcı düşünme [t(715)=4,386; p<,01], eleştirel 

düşünme toplam [t(674)=5,497; p<,01]. Odanızda size ait bilgisayar 

var mı? sorusuna evet yanıtını veren öğrencilerin eleştirel düşünme 

toplam ve bütün alt testlerdeki puan ortalamaları, hayır yanıtını 

veren öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksektir. 
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Tablo 65. Günde Kaç Saat Bilgisayar Kullanıldığı Değişkenine Göre Eleştirel 
Düşünme Puanlarının Aritmetik Ortalama ve Standart Sapmaları 

N, Ortalama ve SS Değerleri 
Puan Grup  N Ortalama SS 

Araştırma 

  

  

1 151 23,013 5,101 

2 118 23,533 4,708 

3 59 22,118 5,337 

 4 46 20,587 5,013 

 5 181 22,491 4,873 

 6 123 22,682 5,402 

 Toplam 678 22,662 5,076 

Kendine 

Güven  
  

1 151 21,668 5,993 

2 118 21,796 6,268 

3 60 20,066 5,719 

 4 46 21,456 5,946 

 5 180 22,600 5,564 

 6 122 21,442 5,697 

 Toplam 677 21,741 5,870 

Düşüncede 
Esneklik  

  

1 150 26,980 5,572 

2 121 27,760 4,832 

3 58 26,051 5,131 

 4 46 25,587 4,828 

 5 182 26,934 5,171 

 6 121 26,661 5,682 

 Toplam 678 26,876 5,285 

Okuma 

  

  

1 150 11,853 2,805 

2 120 12,108 2,566 

3 60 10,683 2,801 

 4 46 10,173 2,783 

 5 184 10,885 2,790 

 6 125 11,152 3,157 

 Toplam 685 11,294 2,878 

Akılcı 
Düşünme  
  

1 151 10,907 2,520 

2 119 11,344 2,275 

3 60 10,400 2,512 

 4 47 10,446 2,725 

 5 184 11,103 2,585 

 6 124 10,919 2,706 

 Toplam 685 10,962 2,552 

Eleştirel 
Düşünme 
Toplam  

1 143 94,566 17,089 

2 113 97,203 14,251 

3 55 89,127 15,195 

 4 44 87,886 16,700 

 5 177 94,039 16,274 

 6 117 93,025 17,873 

 Toplam 649 93,690 16,506 
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Tablo 66. Eleştirel Düşünme Puanlarının Günde Kaç Saat Bilgisayar 
Kullanıldığı Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek 
Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Anova Sonuçları 

Puan Var. K.  K. Top. Sd K. Ort. F p 

Araştırma 

  

  

G. Arası  329,122 5 65,824 2,584 ,025 

G. İçi 17116,531 672 25,471     

Toplam 17445,653 677       

Kendine 

Güven  
  

G. Arası  316,757 5 63,351 1,850 ,101 

G. İçi 22977,007 671 34,243     

Toplam 23293,764 676       

Düşüncede 
Esneklik  

  

G. Arası  218,290 5 43,658 1,569 ,167 

G. İçi 18695,303 672 27,820     

Toplam 18913,593 677       

Okuma 

  

  

G. Arası  239,760 5 47,952 5,998 ,000 

G. İçi 5428,672 679 7,995     

Toplam 5668,432 684       

Akılcı 
Düşünme  
  

G. Arası  53,189 5 10,638 1,641 ,147 

G. İçi 4401,825 679 6,483     

Toplam 4455,013 684       

Eleştirel 
Düşünme 
Toplam  

G. Arası  4205,124 5 841,025 3,138 ,008 

G. İçi 172351,625 643 268,043     

Toplam 176556,749 648       

 

 

Tablo 66’da görüldüğü gibi, eleştirel düşünme puanları aritmetik 

ortalamalarının günde kaç saat bilgisayar kullanıldığı değişkenine 

göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda 

araştırma, okuma alt testi [F(5-679)=5,998; p<,05] ve eleştirel düşünme 

toplam [F(5-643)=3,138; p<,05] puanında grupların aritmetik 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

Bu işlemin ardından ANOVA sonrası belirlenen anlamlı farklılığın 
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hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek üzere tamamlayıcı 

post-hoc analiz teknikleri uygulanmıştır 
 

Tablo 67. Eleştirel Düşünme Günde Kaç Saat Bilgisayar Kullanıldığı 
Değişkenine Göre Hangi Alt Gruplar Arasında Farklılaştığını Belirlemek 

Üzere Yapılan Post-Hoc LSD Testi Sonuçları 
 Değişken (i) (Değişken (j) Ort. Farkı (i-j) SHx p 

Araştırma 1,00 4,00 2,426(*) ,849 ,004 

  2,00 4,00 2,946(*) ,877 ,001 

  5,00 4,00 1,904(*) ,833 ,023 

  6,00  4,00 2,095(*) ,872 ,017 

Kendine Güve 5,00 3,00 2,533(*) ,872 ,004 

Düşüncede 
Esneklik  

2,00 3,00 1,708(*) ,842 ,043 

  4,00 2,173(*) ,913 ,018 

Okuma 1,00 3,00 1,170(*) ,431 ,007 

    4,00 1,679(*) ,476 ,000 

    5,00 ,967(*) ,311 ,002 

    6,00 ,701(*) ,342 ,041 

  2,00  3,00 1,425(*) ,447 ,002 

    4,00 1,934(*) ,490 ,000 

    5,00 1,222(*) ,331 ,000 

    6,00 ,956(*) ,361 ,008 

  6,00  4,00 ,978(*) ,487 ,045 

Akılcı 
Düşünme  

2,00  3,00 ,944(*) ,403 ,019 

  4,00 ,897(*) ,438 ,041 

Eleştirel 
Düşünme 
Toplam  

 1,00 3,00 5,439(*) 2,597 ,037 

  4,00 6,680(*) 2,822 ,018 

 2,00 3,00 8,076(*) 2,691 ,003 

    4,00 9,317(*) 2,909 ,001 

  5,00  4,00 6,153(*) 2,757 ,026 

Eleştirel düşünme toplam ve tüm alt test puanlarının günde kaç saat 

bilgisayar kullanıldığı değişkenine göre hangi alt gruplar arasında 

farklılaştığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) sonrası post-hoc LSD testi sonucunda (tablo 67), 

aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

-Araştırma alt testinde, 1 saat ve 2 saat bilgisayar kullanan 

öğrencilerin puanları, 4 saat ve üzeri bilgisayar kullanan 
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öğrencilerin puanlarından anlamlı düzeyde yüksek, her gün 

değişen saatlerde bilgisayar kullanan ve sadece hafta sonu 

bilgisayar kullanan öğrencilerin puanları 4 saat ve üzeri 

saatlerde bilgisayar kullanan öğrencilerin puanlarından anlamlı 

düzeyde yüksek;  

- Okuma alt testinde, 1 saat bilgisayar kullanan öğrencilerin 

puanları,  2 saat kullananlar hariç diğer tüm gruplardan anlamlı 

düzeyde yüksek; 

- Eleştirel düşünme toplam puanında ise; 1 saat ve 2 saat 

bilgisayar kullanan öğrencilerin puanları, 3-4 saat ve üzeri, her 

gün değişen saatlerde bilgisayar kullanan öğrencilerin 

puanları, 4 saat ve üzeri bilgisayar kullanan öğrencilerin 

puanlarından anlamlı düzeyde yüksektir 

 

Tablo 68. Eleştirel Düşünme Puanlarının Bilgisayarın Hangi Amaçla 
Kullanıldığı –Bilgisayar Oyunları Oynamak– Değişkenine Göre Farklılaşıp 
Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan İlişkisiz Grup t Testi Sonuçları 
 

Puan Gruplar N Ortalama   SS xSh
 

t testi 

  t            Sd     p 

Araştırma  
Hayır 396 23,722 4,589 ,230 

6,637 671 ,000 
Evet 277 21,151 5,412 ,325 

Kendine 
Güven  

Hayır 397 22,612 5,719 ,287 
4,733 670 ,000 

Evet 275 20,469 5,844 ,352 

Düşüncede 
Esneklik  

Hayır 396 28,098 4,678 ,235 
7,313 672 ,000 

Evet 278 25,172 5,675 ,340 

Okuma  
Hayır 401 12,000 2,535 ,126 8,408 678 ,000 

Evet 279 10,193 3,044 ,182    

Akılcı 
Düşünme  

Hayır 402 11,306 2,364 ,117 
4,244 679 ,000 

Evet 279 10,469 2,749 ,164 

Ele. Düş. 
 Toplam  

Hayır 377 98,050 14,484 ,745 
8,364 644 ,000 

Evet 269 87,498 17,495 1,066 



 
142 MEDYA OKURYAZARLIĞI VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME 

Tablo 68’de görüldüğü gibi, öğrencilerin eleştirel düşünme alt test 

ve toplam puanlarının öğrencinin bilgisayarı hangi amaçla kullandığı 

–bilgisayar oyunları oynamak– değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen 

bağımsız grup t testi sonucunda, tüm alt testlerde ve eleştirel 

düşünme toplam puanında grupların aritmetik ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (araştırma 

[t(671)=6,637; p<,01], kendine güven [t(670)=4,733; p<,01], düşüncede 

esneklik [t(672)=7,313; p<,01], okuma [t(678)=8,408; p<,01], akılcı 

düşünme [t(679)=4,244; p<,01], eleştirel düşünme toplam [t(644)=8,364 

p<,01]). Bilgisayarı hangi amaçla kullanmaktasınız -bilgisayar 

oyunları oynamak- sorusuna hayır yanıtını veren öğrencilerin 

eleştirel düşünme toplam ve belirtilen alt testlerdeki puanları evet 

yanıtını veren öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksektir. 
 

Tablo 69. Eleştirel Düşünme Puanlarının Bilgisayarın Hangi Amaçla 
Kullanıldığı –İnternete Girmek– Değişkenine Göre Farklılaşıp 
Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan İlişkisiz Grup t Testi Sonuçları 

Puan Gruplar N Ortalama   SS xSh
 

t testi 

  t            Sd     p 

Araştırma  
Hayır 340 23,164 4,822 ,261 

2,603 672 ,009 
Evet 334 22,146 5,322 ,291 

Kendine 

Güven  
Hayır 338 21,423 5,885 ,320 

-1,350 671 ,177 
Evet 335 22,032 5,831 ,318 

Düşüncede 
Esneklik  

Hayır 342 27,070 5,215 ,282 
,900 673 ,369 

Evet 333 26,702 5,397 ,295 

Okuma  
Hayır 345 11,768 2,768 ,149 

4,704 679 ,000 
Evet 336 10,741 2,928 ,159 

Akılcı 
Düşünme  

Hayır 346 10,896 2,515 ,135 
-,667 680 ,505 

Evet 336 11,026 2,606 ,142 

Ele. Düş. 
 Toplam  

Hayır 322 94,611 15,848 ,883 
1,482 645 ,139 

Evet 325 92,676 17,327 ,961 
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Tablo 69’da görüldüğü gibi, öğrencilerin eleştirel düşünme alt test 

ve toplam puanlarının öğrencinin bilgisayarın hangi amaçla 

kullanıldığı –internet girmek– değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen 

bağımsız grup t testi sonucunda okuma [t(679)=4,704; p<,01] ve 

araştırma [t(672)=2,603; p<,01] alt testlerinde grupların aritmetik 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

Bilgisayarı hangi amaçla kullanmaktasınız –internete girmek– 

sorusuna hayır yanıtını veren öğrencilerin eleştirel düşünme toplam 

ve belirtilen alt testlerdeki puanları evet yanıtını veren öğrencilerden 

anlamlı düzeyde yüksektir. 
 

Tablo 70. Eleştirel Düşünme Puanlarının Bilgisayarın Hangi Amaçla 
Kullanıldığı –Eğlenmek Zaman Geçirmek– Değişkenine Göre Farklılaşıp 
Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan İlişkisiz Grup t Testi Sonuçları 

Puan Gruplar N Ortalama   SS xSh
 

t testi 

  t            Sd     p 

Araştırma  
Hayır 322 23,804 4,507 ,251 

5,768 671 ,000 
Evet 351 21,589 5,369 ,286 

Kendine 

Güven  
Hayır 322 22,192 6,038 ,336 

2,035 670 ,042 
Evet 350 21,274 5,659 ,302 

Düşüncede 
Esneklik  

Hayır 325 27,883 4,778 ,265 
4,816 672 ,000 

Evet 349 25,945 5,597 ,299 

Okuma  
Hayır 326 11,972 2,591 ,143 

6,381 678 ,000 
Evet 354 10,596 2,997 ,159 

Akılcı 
Düşünme  

Hayır 326 11,199 2,273 ,125 
2,356 679 ,019 

Evet 355 10,738 2,784 ,147 

Ele. Düş. 
 Toplam  

Hayır 309 97,589 14,488 ,824 
6,005 644 ,000 

Evet 337 89,940 17,570 ,957 

 

Tablo 70’te görüldüğü gibi, öğrencilerin eleştirel düşünme alt test ve 

toplam puanlarının öğrencinin bilgisayarı hangi amaçla kullandığı –



 
144 MEDYA OKURYAZARLIĞI VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME 

eğlenmek zaman geçirmek–  değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen 

bağımsız grup t testi sonucunda eleştirel düşünme toplam ve tüm alt 

testlerde grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur (araştırma [t(671)=5,768; p<,01], kendine 

güven [t(670)=2,035; p<,05], düşüncede esneklik [t(672)=4,816; p<,01], 

okuma [t(678)=6,381; p<,01], akılcı düşünme [t(679)=2,356; p<,02], 

eleştirel düşünme toplam [t(644)=6,005 p<,01]). Bilgisayarı Hangi 

Amaçla Kullanmaktasınız –Eğlenmek Zaman Geçirmek– sorusuna 

hayır yanıtını veren öğrencilerin eleştirel düşünme toplam ve 

belirtilen alt testlerdeki puanları evet yanıtını veren öğrencilerden 

anlamlı düzeyde yüksektir. 

 
Tablo 71. Eleştirel Düşünme Puanlarının Bilgisayarın Hangi Amaçla 
Kullanıldığı –Sohbet Etmek ve E-Posta Göndermek– Değişkenine Göre 
Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan İlişkisiz Grup t Testi 
Sonuçları 

Puan Gruplar N Ortalama   SS xSh
 

t testi 

  t            Sd     p 

Araştırma  
Hayır 378 23,439 4,682 ,240 

4,561 671 ,000 
Evet 295 21,657 5,438 ,316 

Kendine 

Güven  
Hayır 373 21,874 5,823 ,301 

,782 670 ,435 
Evet 299 21,518 5,908 ,341 

Düşüncede 

Esneklik  

Hayır 376 27,343 5,250 ,270 
2,522 672 ,012 

Evet 298 26,308 5,334 ,309 

Okuma  
Hayır 379 11,823 2,660 ,136 

5,863 678 ,000 
Evet 301 10,544 3,018 ,173 

Akılcı 
Düşünme  

Hayır 380 10,997 2,544 ,130 
,340 679 ,734 

Evet 301 10,930 2,571 ,148 

Ele. Düş. 
 Toplam  

Hayır 358 95,717 15,430 ,815 
3,595 644 ,000 

Evet 288 91,027 17,701 1,043 
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Tablo 71’de görüldüğü gibi, öğrencilerin eleştirel düşünme alt test 

ve toplam puanlarının öğrencinin bilgisayarı hangi amaçla kullandığı 

–sohbet etmek ve e-posta göndermek– değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

gerçekleştirilen bağımsız grup t testi sonucunda eleştirel düşünme 

toplam [t(644)=3,595; p<,01] ve araştırma [t(671)=4,561; p<,01], 

düşüncede esneklik [t(672)=2,522; p<,01] ve okuma [t(678)=5,863; 

p<,01] alt testlerinde grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bilgisayarı hangi amaçla 

kullanmaktasınız –sohbet etmek ve e-posta göndermek– sorusuna 

hayır yanıtını veren öğrencilerin eleştirel düşünme toplam ve 

belirtilen alt testlerdeki puanları evet yanıtını veren öğrencilerden 

anlamlı düzeyde yüksektir. 

Tablo 72. Eleştirel Düşünme Puanlarının Bilgisayarın Hangi Amaçla 
Kullanıldığı –Ödev Yapmak– Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını 
Belirlemek Üzere Yapılan İlişkisiz Grup t Testi Sonuçları 

Puan Gruplar N Ortalama   SS xSh
 

t testi 

  t            Sd     p 

Araştırma  
Hayır 47 18,510 5,216 ,760 

-5,931 672 ,000 
Evet 627 22,971 4,954 ,197 

Kendine 

Güven  
Hayır 45 19,422 5,678 ,846 

-2,743 671 ,006 
Evet 628 21,891 5,844 ,233 

Düşüncede 
Esneklik  

Hayır 46 22,869 6,319 ,931 
-5,434 673 ,000 

Evet 629 27,182 5,106 ,203 

Okuma  
Hayır 46 9,478 3,074 ,453 

-4,387 679 ,000 
Evet 635 11,390 2,838 ,112 

Akılcı 
Düşünme  

Hayır 46 9,2609 2,703 ,398 
-4,736 680 ,000 

Evet 636 11,083 2,506 ,099 

Ele. Düş. 
 Toplam  

Hayır 43 78,697 18,849 
2,87

4 -6,279 645 ,000 

Evet 604 94,703 15,944 ,648 
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Tablo 72’de görüldüğü gibi, öğrencilerin eleştirel düşünme alt test 

ve toplam puanlarının öğrencinin bilgisayarı hangi amaçla kullandığı 

–ödev yapmak– değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bağımsız grup t 

testi sonucunda eleştirel düşünme toplam ve tüm alt testlerde 

grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (araştırma [t(672)=5,931; p<,01], kendine güven 

[t(671)=2,743; p<,01], düşüncede esneklik [t(673)=5,434; p<,01], 

okuma [t(679)=4,387; p<,01], akılcı düşünme [t(680)=4,736; p<,01], 

eleştirel düşünme toplam [t(645)=6,279 p<,01]). Bilgisayarı hangi 

amaçla kullanmaktasınız –ödev yapmak– sorusuna evet yanıtını 

veren öğrencilerin eleştirel düşünme toplam ve belirtilen alt 

testlerdeki puanları hayır yanıtını veren öğrencilerden anlamlı 

düzeyde yüksektir.  

Tablo 73. Eleştirel Düşünme Puanlarının Eve Gazete Alınma Değişkenine 
Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan İlişkisiz Grup t 
Testi Sonuçları 

Puan Gruplar N Ortalama   SS xSh
 

t testi 

  t            Sd     p 

Araştırma  
Evet 585 23,194 4,795 ,198 

7,511 708 ,000 
Hayır 125 19,520 5,697 ,509 

Kendine 

Güven  
Evet 587 22,177 5,800 ,239 

4,718 709 ,000 
Hayır 124 19,483 5,654 ,507 

Düşüncede 
Esneklik  

Evet 586 27,271 5,155 ,212 
5,056 709 ,000 

Hayır 125 24,656 5,679 ,508 

Okuma  
Evet 595 11,576 2,735 ,112 

6,061 715 ,000 
Hayır 122 9,860 3,348 ,303 

Akılcı 
Düşünme  

Evet 593 11,192 2,466 ,101 
5,893 716 ,000 

Hayır 125 9,736 2,712 ,242 

Ele. Düş. 
 Toplam  

Evet 560 95,632 15,711 ,663 

7,956 675 ,000 
Hayır 117 82,666 17,494 

1,61

7 
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Tablo 73’te görüldüğü gibi, öğrencilerin eleştirel düşünme alt test ve 

toplam puanlarının öğrencinin eve gazete alınma değişkenine göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

gerçekleştirilen bağımsız grup t testi sonucunda eleştirel düşünme 

toplam ve tüm alt testlerde grupların aritmetik ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (araştırma 

[t(708)=7,511; p<,01], kendine güven [t(709)=4,718; p<,01], düşüncede 

esneklik [t(709)=5,056; p<,01], okuma [t(715)=6,061; p<,01], akılcı 

düşünme [t(716)=5,893; p<,01], eleştirel düşünme toplam [t(675)=7,956 

p<,01]). Evinize gazete alınır mı? sorusuna evet yanıtını veren 

öğrencilerin eleştirel düşünme toplam ve belirtilen alt testlerdeki 

puanları hayır yanıtını veren öğrencilerden anlamlı düzeyde 

yüksektir. 

 
Tablo 74. Eleştirel Düşünme Puanlarının Gazete Okuma Değişkenine Göre 
Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan İlişkisiz Grup t Testi 
Sonuçları 

Puan Gruplar N Ortalama   SS xSh
 

t testi 

  t            Sd     p 

Araştırma  Evet 627 22,982 4,951 ,197 
6,152 706 ,000 Hayır 81 19,333 5,558 ,617 

Kendine 

Güven  
Evet 627 22,094 5,756 ,229 

5,074 707 ,000 Hayır 82 18,658 5,839 ,644 

Düşüncede 
Esneklik  

Evet 627 27,226 5,187 ,207 
5,613 707 ,000 Hayır 82 23,780 5,531 ,610 

Okuma  
Evet 633 11,524 2,783 ,110 

6,248 713 ,000 Hayır 82 9,439 3,277 ,361 

Akılcı 
Düşünme  

Evet 635 11,133 2,461 ,097 
5,773 714 ,000 Hayır 81 9,419 2,914 ,323 

Ele. Düş. 
 Toplam  

Evet 595 95,152 15,919 ,652 

7,635 673 ,000 Hayır 80 80,512 17,410 
1,94

6 
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Tablo 74’te görüldüğü gibi, öğrencilerin eleştirel düşünme alt test ve 

toplam puanlarının öğrencinin gazete okuma değişkenine göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

gerçekleştirilen bağımsız grup t testi sonucunda eleştirel düşünme 

toplam ve tüm alt testlerde grupların aritmetik ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (araştırma 

[t(706)=6,152; p<,01], kendine güven [t(707)=5,074; p<,01], düşüncede 

esneklik [t(707)=5,613; p<,01], okuma [t(713)=6,248; p<,01], akılcı 

düşünme [t(714)=5,773; p<,01], eleştirel düşünme toplam [t(673)=7,635 

p<,01]). Siz gazete okur musunuz? sorusuna evet yanıtını veren 

öğrencilerin eleştirel düşünme toplam ve belirtilen alt testlerdeki 

puanları hayır yanıtını veren öğrencilerden anlamlı düzeyde 

yüksektir. 

Tablo 75. Ne Kadar Sık Gazete Okunduğu Değişkenine Göre Eleştirel 
Düşünme Puanlarının Aritmetik Ortalama ve Standart Sapmaları 

N, Ortalama ve SS Değerleri 
Puan Grup  N Ortalama SS 

Araştırma 

  

  

Her gün 205 24,746 4,197 

İki Günde Bir 181 22,961 4,665 

15 Günde Bir 50 19,500 5,421 

 Ayda Bir 47 18,489 5,136 

 Sadece Hafta Sonları 178 22,556 4,875 

 Toplam 661 22,826 5,012 

Kendine 

Güven  
  

Her gün 207 23,536 5,593 

İki Günde Bir 180 22,494 5,567 

15 Günde Bir 49 20,959 4,457 

 Ayda Bir 47 18,595 5,123 

 Sadece Hafta Sonları 179 20,877 6,046 

 Toplam 662 21,992 5,771 

Düşüncede 
Esneklik  

  

Her gün 205 28,658 4,394 

İki Günde Bir 182 27,637 5,276 

15 Günde Bir 50 24,340 5,766 

 Ayda Bir 46 23,717 5,398 

 Sadece Hafta Sonları 179 26,519 4,985 

 Toplam 662 27,129 5,198 
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Okuma 

  

  

Her gün 207 12,410 2,435 

İki Günde Bir 183 11,486 2,643 

15 Günde Bir 50 10,080 3,056 

 Ayda Bir 47 9,510 3,202 

 Sadece Hafta Sonları 181 11,292 2,758 

 Toplam 668 11,476 2,807 

Akılcı 
Düşünme  
  

Her gün 208 11,961 2,230 

İki Günde Bir 184 10,983 2,204 

15 Günde Bir 49 10,000 2,798 

 Ayda Bir 45 9,644 2,559 

 Sadece Hafta Sonları 183 10,847 2,506 

 Toplam 669 11,088 2,462 

Eleştirel 
Düşünme 
Toplam  

Her gün 200 101,315 13,112 

İki Günde Bir 174 95,637 14,845 

15 Günde Bir 45 84,222 16,547 

 Ayda Bir 44 79,590 16,829 

 Sadece Hafta Sonları 165 92,545 15,599 

 Toplam 628 94,691 16,030 

 

Tablo 76. Eleştirel Düşünme Puanlarının Ne Kadar Sık Gazete Okunduğu 
Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan 
Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Anova Sonuçları 
Puan Var. K.  K. Top. Sd K. Ort. F p 

Araştırma 

  
  

G. Arası  2209,271 4 552,318 25,204 ,000 

G. İçi 14375,722 656 21,914     

Toplam 16584,992 660       

Kendine 
Güven  
  

G. Arası  1355,956 4 338,989 10,778 ,000 

G. İçi 20663,006 657 31,451     

Toplam 22018,962 661       

Düşüncede 
Esneklik  

  

G. Arası  1517,437 4 379,359 15,248 ,000 

G. İçi 16345,391 657 24,879     

Toplam 17862,828 661       

Okuma 

  
  

G. Arası  465,899 4 116,475 16,113 ,000 

G. İçi 4792,718 663 7,229     

Toplam 5258,617 667       

Akılcı 
Düşünme  
  

G. Arası  323,126 4 80,782 14,393 ,000 

G. İçi 3726,670 664 5,612     

Toplam 4049,797 668       

Eleştirel 
Düşünme 
Toplam  

G. Arası  24655,402 4 6163,851 28,138 ,000 

G. İçi 136474,668 623 219,060     

Toplam 161130,070 627       
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Tablo 76’da görüldüğü gibi, eleştirel düşünme puanları aritmetik 

ortalamalarının ne kadar sık gazete okunduğu değişkenine göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda eleştirel 

düşünme toplam ve tüm alt testlerinde, grupların aritmetik 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 

(araştırma [F(4-656)=25,204; p<,05], kendine güven [F(4-657)=10,778; 

p<,05], düşüncede esneklik [F(4-657)=15,248; p<,05], okuma [F(4-

663)=16,113; p<,05], akılcı düşünme [F(4-664)=14,393; p<,05], eleştirel 

düşünme toplam [F(4-623)=28,138 p<,05]). Bu işlemin ardından 

ANOVA sonrası belirlenen anlamlı farklılığın hangi gruplardan 

kaynaklandığını belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analiz 

teknikleri uygulanmıştır. 

Tablo 77. Eleştirel Düşünme Puanlarının Ne Kadar Sık Gazete Okunduğu 

Değişkenine Göre Hangi Alt Gruplar Arasında Farklılaştığını Belirlemek 
Üzere Yapılan Post-Hoc LSD Testi Sonuçları 

 Değişken (i) Değişken (j) Ort. Farkı (i-j) SHx p 

Araştırma Her gün İki günde bir 1,785(*) ,477 ,000 

    15 günde bir 5,246(*) ,738 ,000 

    Ayda bir 6,256(*) ,757 ,000 

    Sadece haf. 

son. 
2,190(*) ,479 ,000 

  İki günde bir  15 günde bir 3,461(*) ,747 ,000 

    Ayda bir 4,471(*) ,766 ,000 

  Sadece haf. son.  15 günde bir 3,056(*) ,749 ,000 

    Ayda bir 4,066(*) ,767 ,000 

Kendine 

Güven 

Her gün  15 günde bir 2,577(*) ,890 ,004 

  Ayda bir 4,940(*) ,906 ,000 

  Sadece haf. 

son. 
2,659(*) ,572 ,000 

  İki günde bir  Ayda bir 3,898(*) ,918 ,000 

    Sadece haf. 

son. 
1,617(*) ,591 ,006 

  15 günde bir  Ayda bir 2,363(*) 1,144 ,039 

  Sadece haf. Ayda bir 2,281(*) ,919 ,013 



 
 151 

Eleştirel düşünme toplam ve tüm alt test puanlarının, ne kadar sık 

gazete okunduğu değişkenine göre hangi alt gruplar arasında 

farklılaştığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi 

son.  

Düşünced
e Esneklik 

Her gün İki günde bir 1,021(*) ,507 ,045 

  15 günde bir 4,318(*) ,786 ,000 

    Ayda bir 4,941(*) ,813 ,000 

    Sadece haf. 

son. 
2,138(*) ,510 ,000 

  İki günde bir  15 günde bir 3,297(*) ,796 ,000 

    Ayda bir 3,919(*) ,823 ,000 

    Sadece haf. 

son. 
1,117(*) ,525 ,034 

  Sadece haf. son.  15 günde bir 2,179(*) ,797 ,006 

    Ayda bir 2,802(*) ,824 ,001 

Okuma Her gün İki günde bir ,924(*) ,272 ,001 

    15 günde bir 2,330(*) ,423 ,000 

    Ayda bir 2,899(*) ,434 ,000 

    Sadece haf. 

son. 
1,117(*) ,273 ,000 

  İki günde bir  15 günde bir 1,406(*) ,429 ,001 

    Ayda bir 1,975(*) ,439 ,000 

  Sadece haf. son. 15 günde bir 1,212(*) ,429 ,005 

    Ayda bir 1,782(*) ,440 ,000 

Akılcı 
Düşünme  

Her gün İki günde bir ,977(*) ,239 ,000 

  15 günde bir 1,961(*) ,376 ,000 

    Ayda bir 2,317(*) ,389 ,000 

    Sadece haf. 

son. 
1,114(*) ,240 ,000 

  İki günde bir  15 günde bir ,983(*) ,380 ,010 

    Ayda bir 1,339(*) ,393 ,001 

  Sadece haf. son.  15 günde bir ,846(*) ,381 ,027 

    Ayda bir 1,202(*) ,394 ,002 

Eleştirel 
Düşünme 
Toplam 

Her gün İki günde bir 5,677(*) 1,534 ,000 

  15 günde bir 17,092(*) 2,441 ,000 

  Ayda bir 21,724(*) 2,464 ,000 

    Sadece haf. 

son. 
8,769(*) 1,556 ,000 

  İki günde bir  15 günde bir 11,415(*) 2,475 ,000 

    Ayda bir 16,047(*) 2,497 ,000 

  Sadece haf. son.  15 günde bir 8,323(*) 2,489 ,001 

    Ayda bir 12,954(*) 2,511 ,000 
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(ANOVA) sonrası post-hoc LSD testi sonucunda (Tablo 77), 

aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

- Araştırma alt testinde, her gün gazete okuyan öğrencilerin 

puanları, 2 günde bir, sadece haftasonları, 15 günde bir ve 

ayda bir gazete okuyan öğrencilerin puanlarından, 2 günde bir 

gazete okuyan öğrencilerin puanları, 15 günde bir ve ayda bir 

gazete okuyan öğrencilerin puanlarından, sadece hafta sonu 

gazete okuyan öğrencilerin puanları ise 15 günde bir ve ayda 

bir gazete okuyan öğrencilerin puanlarından anlamlı düzeyde 

yüksek, 

- Kendine Güven alt testinde, her gün gazete okuyan 

öğrencilerin puanları, sadece haftasonları, 15 günde bir ve 

ayda bir gazete okuyan öğrencilerin puanlarından, 2 günde bir 

gazete okuyan öğrencilerin puanları, sadece hafta sonu ve ayda 

bir gazete okuyan öğrencilerin puanlarından, sadece hafta sonu 

gazete okuyan öğrencilerin puanları, ayda bir gazete okuyan 

öğrencilerin puanlarından, 15 günde bir gazete okuyan 

öğrencilerin puanları ayda bir gazete okuyan öğrencilerin 

puanlarından anlamlı düzeyde yüksek, 

- Düşüncede Esneklik alt testinde, her gün gazete okuyan 

öğrencilerin puanları, 2 günde bir, sadece haftasonları, 15 

günde bir ve ayda bir gazete okuyan öğrencilerin puanlarından, 

2 günde bir gazete okuyan öğrencilerin puanları, sadece hafta 

sonu, 15 günde bir ve ayda bir gazete okuyan öğrencilerin 

puanlarından, sadece hafta sonu gazete okuyan öğrencilerin 
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puanları, 15 günde bir ve ayda bir gazete okuyan öğrencilerin 

puanlarından, anlamlı düzeyde yüksek, 

- Okuma alt testinde, her gün gazete okuyan öğrencilerin 

puanları, 2 günde bir, sadece haftasonları, 15 günde bir ve 

ayda bir gazete okuyan öğrencilerin puanlarından, 2 günde bir 

gazete okuyan öğrencilerin puanları, 15 günde bir ve ayda bir 

gazete okuyan öğrencilerin puanlarından, sadece hafta sonu 

gazete okuyan öğrencilerin puanları, 15 günde bir ve ayda bir 

gazete okuyan öğrencilerin puanlarından, anlamlı düzeyde 

yüksek, 

- Akılcı Düşünme alt testinde, her gün gazete okuyan 

öğrencilerin puanları, sadece haftasonları, 15 günde bir ve 

ayda bir gazete okuyan öğrencilerin puanlarından, 2 günde bir 

gazete okuyan öğrencilerin puanları, 15 günde bir ve ayda bir 

gazete okuyan öğrencilerin puanlarından, sadece hafta sonu 

gazete okuyan öğrencilerin puanları, 15 günde bir ve ayda bir 

gazete okuyan öğrencilerin puanlarından, anlamlı düzeyde 

yüksek, 

- Eleştirel düşünme toplam puanında ise, her gün gazete 

okuyan öğrencilerin puanları, 2 günde bir, sadece haftasonları, 

15 günde bir ve ayda bir gazete okuyan öğrencilerin 

puanlarından, 2 günde bir gazete okuyan öğrencilerin puanları, 

15 günde bir ve ayda bir gazete okuyan öğrencilerin 

puanlarından, sadece hafta sonu gazete okuyan öğrencilerin 
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puanları, 15 günde bir ve ayda bir gazete okuyan öğrencilerin 

puanlarından, anlamlı düzeyde yüksek olarak saptanmıştır. 

Tablo 78. Gazetenin Hangi Amaçla Okunduğu Değişkenine Göre Eleştirel 
Düşünme Puanlarının Aritmetik Ortalama ve Standart Sapmaları 

N, Ortalama ve SS Değerleri 

Puan Grup  N Ortalama SS 

Araştırma 

  

  

Bilgi Edinmek 321 23,834 4,553 

Güncel Haberler 216 22,833 4,760 

Boş Zaman 
Değerlendirmek 

44 19,295 5,542 

 Eğlenmek 20 20,550 5,661 

 Merak 60 20,750 5,688 

 Toplam 661 22,826 5,012 

Kendine 

Güven  
  

Bilgi Edinmek 319 22,664 5,704 

Güncel Haberler 218 21,876 5,941 

Boş Zaman 
Değerlendirmek 

44 20,159 5,107 

 Eğlenmek 21 17,714 5,377 

 Merak 60 21,683 5,251 

 Toplam 662 21,992 5,771 

Düşüncede 
Esneklik  

  

Bilgi Edinmek 320 28,081 4,728 

Güncel Haberler 216 27,074 4,914 

Boş Zaman 
Değerlendirmek 

44 23,363 6,313 

 Eğlenmek 20 22,950 6,047 

 Merak 62 26,435 5,482 

 Toplam 662 27,129 5,198 

Okuma 

  

  

Bilgi Edinmek 323 11,969 2,479 

Güncel Haberler 220 11,631 2,818 

Boş Zaman 
Değerlendirmek 

44 9,750 3,043 

 Eğlenmek 20 9,150 3,082 

 Merak 61 10,311 3,041 

 Toplam 668 11,476 2,807 

Akılcı 
Düşünme  
  

Bilgi Edinmek 323 11,455 2,274 

Güncel Haberler 220 11,100 2,400 

Boş Zaman 
Değerlendirmek 

44 9,681 2,503 

 Eğlenmek 20 8,800 1,852 

 Merak 62 10,871 2,999 

 Toplam 669 11,088 2,462 
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Eleştirel 
Düşünme 
Toplam 

  

Bilgi Edinmek 308 98,253 14,195 

Güncel Haberler 201 94,656 15,584 

Boş Zaman 
Değerlendirmek 

44 82,250 16,788 

 Eğlenmek 18 79,611 17,536 

 Merak 57 89,929 17,545 

 Toplam 628 94,691 16,030 

 

Tablo 79. Eleştirel Düşünme Puanlarının Gazetenin Hangi Amaçla 
Okunduğu Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere 
Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 
 

Anova Sonuçları 

Puan Var. K.  K. Top. Sd K. Ort. F p 

Araştırma 

  

  

G. Arası  1237,384 4 309,346 13,222 ,000 

G. İçi 15347,608 656 23,396     

Toplam 16584,992 660       

Kendine 

Güven  
  

G. Arası  685,041 4 171,260 5,274 ,000 

G. İçi 21333,921 657 32,472     

Toplam 22018,962 661       

Düşünced
e Esneklik  

  

G. Arası  1293,752 4 323,438 12,825 ,000 

G. İçi 16569,076 657 25,219     

Toplam 17862,828 661       

Okuma 

  

  

G. Arası  405,867 4 101,467 13,863 ,000 

G. İçi 4852,750 663 7,319     

Toplam 5258,617 667       

Akılcı 
Düşünme  
  

G. Arası  238,184 4 59,546 10,373 ,000 

G. İçi 3811,612 664 5,740     

Toplam 4049,797 668       

Eleştirel 
Düşünme 
Toplam  

G. Arası  16104,263 4 4026,066 17,295 ,000 

G. İçi 145025,80

7 
623 232,786     

Toplam 161130,07

0 
627       

 

Tablo 79’da görüldüğü gibi, eleştirel düşünme puanları aritmetik 

ortalamalarının gazetenin hangi amaçla okunduğu değişkenine göre 
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anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda eleştirel 

düşünme toplam ve tüm alt testlerinde, grupların aritmetik 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 

(araştırma [F(4-656)=13,222; p<,05], kendine güven [F(4-657)=5,274; 

p<,05], düşüncede esneklik [F(4-657)=12,825; p<,05], okuma [F(4-

663)=13,863; p<,05], akılcı düşünme [F(4-664)=10,373; p<,05], eleştirel 

düşünme toplam [F(4-623)=17,295; p<,05]). Bu işlemin ardından 

ANOVA sonrası belirlenen anlamlı farklılığın hangi gruplardan 

kaynaklandığını belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analiz 

teknikleri uygulanmıştır 

Tablo 80. Eleştirel Düşünme Puanlarının Gazetenin Hangi Amaçla 
Okunduğu Değişkenine Göre Hangi Alt Gruplar Arasında Farklılaştığını 
Belirlemek Üzere Yapılan Post-Hoc LSD Testi Sonuçları 
 

 Değişken (i) Değişken (j) Ort. Farkı (i-j) SHx p 

Araştırma Bilgi Edinmek Güncel 
Haberler 

1,001(*) ,425 ,019 

  Boş Zam. Değ. 4,539(*) ,777 ,000 

    Eğlenmek 3,284(*) 1,114 ,003 

    Merak 3,084(*) ,680 ,000 

  Güncel 
Haberler  

Boş Zam. Değ. 
3,537(*) ,800 ,000 

    Eğlenmek 2,283(*) 1,130 ,044 

    Merak 2,083(*) ,705 ,003 

Kendine 

Güven  
Bilgi Edinmek Boş Zam. Değ. 2,505(*) ,916 ,006 

  Eğlenmek 4,950(*) 1,283 ,000 

  Güncel 
Haberler 

Eğlenmek 
4,161(*) 1,302 ,001 

    Merak ,192 ,830 ,817 

  Merak  Eğlenmek 3,969(*) 1,444 ,006 

Düşüncede 
Esneklik 

Bilgi Edinmek 
Güncel 
Haberler 

1,007(*) ,442 ,023 
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   Boş Zam. Değ. 4,717(*) ,807 ,000 

    Eğlenmek 5,131(*) 1,157 ,000 

    Merak 1,645(*) ,696 ,018 

  Güncel 
Haberler  

Boş Zam. Değ. 
3,710(*) ,830 ,000 

    Eğlenmek 4,124(*) 1,173 ,000 

  Merak  Boş Zam. Değ. 3,071(*) ,989 ,002 

    Eğlenmek 3,485(*) 1,291 ,007 

 Okuma Bilgi Edinmek Boş Zam. Değ. 2,219(*) ,434 ,000 

    Eğlenmek 2,819(*) ,623 ,000 

    Merak 1,657(*) ,377 ,000 

Akılcı 
Düşünme 

Güncel Haberler Boş Zam. Değ. 1,881(*) ,446 ,000 

  Eğlenmek 2,481(*) ,631 ,000 

   Merak 1,320(*) ,391 ,001 

Eleştirel 
Düşünme 

Toplam  

Bilgi Edinmek  Güncel 
Haberler 

3,596(*) 1,383 ,010 

Boş Zam. Değ. 16,003(*) 2,458 ,000 

  Eğlenmek 18,642(*) 3,699 ,000 

    Merak 8,323(*) 2,199 ,000 

  Güncel 
Haberler 

Boş Zam. Değ. 
12,406(*) 2,539 ,000 

    Eğlenmek 15,045(*) 3,753 ,000 

    Merak 4,726(*) 2,289 ,039 

  Merak  Boş Zam. Değ. 7,679(*) 3,061 ,012 

    Eğlenmek 10,318(*) 4,125 ,013 

Eleştirel düşünme toplam ve tüm alt test puanlarının, gazetenin 

hangi amaçla okunduğu değişkenine göre hangi alt gruplar arasında 

farklılaştığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) sonrası post-hoc LSD testi sonucunda (Tablo 80), 

aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

- Araştırma alt testinde, gazeteyi bilgi edinme amacıyla 

okuyan öğrencilerin puanları günlük gelişmeleri takip etmek, 

boş zamanı değerlendirmek, eğlenmek ve merak için okuyan 

öğrencilerin puanlarından, günlük gelişmeleri takip etmek için 
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okuyan öğrencilerin puanları boş zamanı değerlendirmek, 

eğlenmek ve merak için okuyan öğrencilerin puanlarından 

anlamlı düzeyde yüksek, 

- Kendine güven alt testinde, gazeteyi bilgi edinme amacıyla 

okuyan öğrencilerin puanları, boş zamanı değerlendirmek ve 

eğlenmek için okuyan öğrencilerin puanlarından, günlük 

gelişmeleri takip etmek için okuyan öğrencilerin puanları, 

eğlenmek için okuyan öğrencilerin puanlarından, gazeteyi 

merak amacıyla okuyan öğrencilerin puanları eğlenmek için 

okuyan öğrencilerin puanlarından anlamlı düzeyde yüksek, 

- Düşüncede esneklik alt boyutunda, gazeteyi bilgi edinme 

amacıyla okuyan öğrencilerin puanları, günlük gelişmeleri 

takip etmek boş zamanı değerlendirmek, eğlenmek ve merak 

amacıyla okuyan öğrencilerin puanlarından, günlük gelişmeleri 

takip etmek için okuyan öğrencilerin puanları, eğlenmek ve 

boş zamanı değerlendirmek için okuyan öğrencilerin 

puanlarından, gazeteyi merak amacıyla okuyan öğrencilerin 

puanları eğlenmekve boş zamanı değerlendirmek için okuyan 

öğrencilerin puanlarından anlamlı düzeyde yüksek, 

- Okuma alt testinde, gazeteyi bilgi edinme amacıyla okuyan 

öğrencilerin puanları, boş zamanı değerlendirmek, eğlenmek 

ve merak amacıyla okuyan öğrencilerin puanlarından, günlük 

gelişmeleri takip etmek için okuyan öğrencilerin puanları, 

eğlenmek, boş zamanı değerlendirmek ve merak için okuyan 

öğrencilerin puanlarından anlamlı düzeyde yüksek, 
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- Akılcı düşünme alt testinde, gazeteyi bilgi edinme amacıyla 

okuyan öğrencilerin puanları, boş zamanı değerlendirmek ve 

eğlenmek amacıyla okuyan öğrencilerin puanlarından, günlük 

gelişmeleri takip etmek için okuyan öğrencilerin puanları, 

eğlenmek, boş zamanı değerlendirmek için okuyan 

öğrencilerin puanlarından, gazeteyi merak amacıyla okuyan 

öğrencilerin puanları, boş zamanı değerlendirmek ve eğlenmek 

amacıyla okuyan öğrencilerin puanlarından anlamlı düzeyde 

yüksek 

- Eleştirel düşünme toplam puanında ise, gazeteyi bilgi edinme 

amacıyla okuyan öğrencilerin puanları, günlük gelişmeleri 

takip etmek, boş zamanı değerlendirmek, eğlenmek ve merak 

amacıyla okuyan öğrencilerin puanlarından, günlük gelişmeleri 

takip etmek için okuyan öğrencilerin puanları, eğlenmek, boş 

zamanı değerlendirmek ve merak için okuyan öğrencilerin 

puanlarından, gazeteyi merak amacıyla okuyan öğrencilerin 

puanları, boş zamanı değerlendirmek ve eğlenmek amacıyla 

okuyan öğrencilerin puanlarından anlamlı düzeyde yüksek 

bulunmuştur. 
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Tablo 81. Eleştirel Düşünme Puanlarının Dergi Okuma Değişkenine Göre 
Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan İlişkisiz Grup t Testi 
Sonuçları 

Puan Gruplar N Ortalama   SS xSh
 

t testi 

  t            Sd     p 

Araştırma  
Evet  604 23,226 4,842 ,197 

8,818 708 ,000 
Hayır 106 18,679 5,201 ,505 

Kendine 

Güven  
Evet  603 22,386 5,602 ,228 

7,583 709 ,000 
Hayır 108 17,916 5,853 ,563 

Düşüncede 
Esneklik  

Evet  604 27,627 4,949 ,201 
10,381 709 ,000 

Hayır 107 22,205 5,146 ,497 

Okuma  
Evet  610 11,706 2,707 ,109 

9,844 715 ,000 
Hayır 107 8,878 2,925 ,282 

Akılcı 
Düşünme  

Evet  611 11,295 2,359 ,095 
9,539 716 ,000 

Hayır 107 8,878 2,753 ,266 

Ele. Düş. 
 Toplam  

Evet  574 96,463 15,098 ,630 

12,486 675 ,000 
Hayır 103 76,271 15,187 

1,49

6 

 

Tablo 81’de görüldüğü gibi, öğrencilerin eleştirel düşünme alt test 

ve toplam puanlarının öğrencinin dergi okuma değişkenine göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

gerçekleştirilen bağımsız grup t testi sonucunda öğrencilerin eleştirel 

düşünme toplam ve tüm alt testlerdeki puanlarında grupların 

aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur (araştırma [t(708)=8,818; p<,01], kendine güven 

[t(709)=7,583; p<,01], düşüncede esneklik [t(709)=10,381; p<,01], 

okuma [t(715)=9,844; p<,01], akılcı düşünme [t(716)=9,539; p<,01], 

eleştirel düşünme toplam [t(675)=12,486 p<,01]). Dergi okur 

musunuz? sorusuna evet yanıtını veren öğrencilerin eleştirel 

düşünme toplam ve tüm alt testlerdeki puanları hayır yanıtını veren 

öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksektir 
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Tablo 82. Ne Kadar Sık Dergi Okunduğu Değişkenine Göre Eleştirel 
Düşünme Puanlarının Aritmetik Ortalama ve Standart Sapmaları 

N, Ortalama ve SS Değerleri 
Puan Grup  N Ortalama SS 

Araştırma 

  
  

Her gün 20 24,600 4,272 

İki Günde Bir 77 24,662 4,216 

15 Günde Bir 210 23,314 4,672 

 Ayda Bir 312 22,535 5,098 

 Sadece Hafta Sonları 619 23,130 4,875 

 Toplam 20 22,000 6,431 

Kendine 

Güven  
  

Her gün 75 23,200 4,837 

İki Günde Bir 211 23,184 5,210 

15 Günde Bir 312 21,467 5,947 

 Ayda Bir 618 22,281 5,645 

 Sadece Hafta Sonları 19 27,631 4,386 

 Toplam 75 27,666 4,246 

Düşüncede 
Esneklik  

  

Her gün 212 27,839 4,785 

İki Günde Bir 313 27,316 5,285 

15 Günde Bir 619 27,547 4,970 

 Ayda Bir 19 11,263 3,070 

 Sadece Hafta Sonları 79 12,582 2,345 

 Toplam 213 11,807 2,599 

Okuma 

  

  

Her gün 314 11,340 2,829 

İki Günde Bir 625 11,654 2,728 

15 Günde Bir 20 12,000 2,595 

 Ayda Bir 78 11,717 2,454 

 Sadece Hafta Sonları 213 11,507 2,211 

 Toplam 315 10,939 2,394 

Akılcı 
Düşünme  
  

Her gün 626 11,263 2,366 

İki Günde Bir 18 97,111 13,141 

15 Günde Bir 71 100,042 12,287 

 Ayda Bir 204 97,661 14,770 

 Sadece Hafta Sonları 296 93,956 16,166 

 Toplam 589 96,069 15,312 

Eleştirel 
Düşünme 
Toplam 
  

Her gün 20 24,600 4,272 

İki Günde Bir 77 24,662 4,216 

15 Günde Bir 210 23,314 4,672 

 Ayda Bir 312 22,535 5,098 

 Sadece Hafta Sonları 619 23,130 4,875 

 Toplam 20 22,000 6,431 
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Tablo 83. Eleştirel Düşünme Puanlarının Ne Kadar Sık Dergi Okunduğu 
Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan 
Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Anova Sonuçları 

Puan Var. K.  K. Top. Sd K. Ort. F p 

Araştırma 

  

  

G. Arası  341,511 3 113,837 4,880 ,002 

G. İçi 14346,890 615 23,328     

Toplam 14688,401 618       

Kendine 

Güven  
  

G. Arası  443,539 3 147,846 4,723 ,003 

G. İçi 19221,471 614 31,305     

Toplam 19665,010 617       

Düşüncede 
Esneklik  

  

G. Arası  36,022 3 12,007 ,485 ,693 

G. İçi 15231,322 615 24,766     

Toplam 15267,344 618       

Okuma 

  

  

G. Arası  106,805 3 35,602 4,871 ,002 

G. İçi 4538,546 621 7,308     

Toplam 4645,350 624       

Akılcı 
Düşünme  
  

G. Arası  72,621 3 24,207 4,391 ,005 

G. İçi 3428,888 622 5,513     

Toplam 3501,510 625       

Eleştirel 
Düşünme 
Toplam  

G. Arası  2979,404 3 993,135 4,307 ,005 

G. İçi 134888,742 585 230,579     

Toplam 137868,146 588       

 

Tablo 83’de görüldüğü gibi, eleştirel düşünme puanları aritmetik 

ortalamalarının ne kadar sık dergi okunduğu değişkenine göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda eleştirel 

düşünme toplam ve düşüncede esneklik dışındaki tüm alt testlerinde, 

grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (araştırma [F(3-615)=4,880; p<,05], kendine 

güven [F(3-614)=4,723; p<,05], okuma [F(3-621)=4,871 p<,05], akılcı 
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düşünme [F(3-622)=4,391; p<,05]). Bu işlemin ardından ANOVA 

sonrası belirlenen anlamlı farklılığın hangi gruplardan 

kaynaklandığını belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analiz 

teknikleri uygulanmıştır. 

Tablo 84. Eleştirel Düşünme Puanlarının Ne Kadar Sık Dergi Okunduğu  
Değişkenine Göre Hangi Alt Gruplar Arasında Farklılaştığını Belirlemek 
Üzere Yapılan Post-Hoc LSD Testi Sonuçları 

 Değişken (i) Değişken (j) Ort. Farkı (i-j) SHx p 

Araştırma  İki günde bir 15 günde bir 1,348(*) ,643 ,037 

    Ayda bir 2,127(*) ,614 ,001 

Kendine 

Güven  
İki günde bir Ayda bir 1,732(*) ,719 ,016 

  Ayda bir 1,716(*) ,498 ,001 

Okuma  İki günde bir  15 günde bir ,774(*) ,356 ,030 

    Ayda bir 1,241(*) ,340 ,000 

Akılcı 
Düşünme   

İki günde bir  Ayda bir ,778(*) ,296 ,009 

15 günde bir  Ayda bir ,567(*) ,208 ,007 

Eleştirel 
Düşünme 
Toplam  

İki günde bir  Ayda bir 6,086(*) 2,006 ,003 

15 günde bir  Ayda bir 3,705(*) 1,381 ,008 

Eleştirel düşünme toplam ve tüm alt test puanlarının, ne kadar sık 

dergi okunduğu değişkenine göre hangi alt gruplar arasında 

farklılaştığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) sonrası Post-hoc LSD testi sonucunda (Tablo 84) 

aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

- Araştırma alt testinde, 2 günde bir dergi okuyan öğrencilerin 

puanları, 15 günde bir ve ayda bir dergi okuyan öğrencilerin 

puanlarından anlamlı düzeyde yüksek, 

- Kendine güven alt testinde, 2 günde bir dergi okuyan 

öğrencilerin puanları ayda bir dergi okuyan öğrencilerin 

puanlarından, 15 günde bir dergi okuyan öğrencilerin puanları, 
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ayda bir dergi okuyan öğrencilerin puanlarından anlamlı 

düzeyde yüksek,  

- Okuma alt testinde, 2 günde bir dergi okuyan öğrencilerin 

puanları, 15 günde bir ve ayda bir dergi okuyan öğrencilerin 

puanlarından anlamlı düzeyde yüksek, 

- Akılcı düşünme alt testinde, 2 günde bir dergi okuyan 

öğrencilerin puanları, ayda bir dergi okuyan öğrencilerden, 15 

günde bir dergi okuyan öğrencilerin puanları yine ayda bir 

dergi okuyan öğrencilerin puanlarından anlamlı düzeyde 

yüksek, 

- Eleştirel düşünme toplam puanında ise,  2 günde bir dergi 

okuyan öğrencilerin puanları, ayda bir dergi okuyan 

öğrencilerden, 15 günde bir dergi okuyan öğrencilerin puanları 

yine ayda bir dergi okuyan öğrencilerin puanlarından anlamlı 

düzeyde yüksek bulunmuştur. 

Tablo 85. Hangi Amaçla Dergi Okunduğu Değişkenine Göre Eleştirel 
Düşünme Puanlarının Aritmetik Ortalama ve Standart Sapmaları 

N, Ortalama ve SS Değerleri 
Puan Grup  N Ortalama SS 

Araştırma 

  

  

Bilgi Edinmek 230 24,573 4,199 

Eğitim 44 23,795 4,849 

Boş Zaman 
Değerlendirmek 

118 22,262 4,761 

 Eğlenmek 145 21,731 5,277 

 Merak 79 22,645 4,979 

 Toplam 616 23,159 4,861 

Kendine 

Güven  
  

Bilgi Edinmek 230 23,752 5,197 

Eğitim 44 21,818 6,391 

Boş Zaman 
Değerlendirmek 

119 21,033 5,358 

 Eğlenmek 144 21,208 5,872 
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 Merak 78 22,269 5,637 

 Toplam 615 22,304 5,645 

Düşüncede 
Esneklik  

  

Bilgi Edinmek 230 28,678 3,940 

Eğitim 44 27,909 4,068 

Boş Zaman 
Değerlendirmek 

119 26,638 5,879 

 Eğlenmek 144 26,187 5,362 

 Merak 79 27,987 5,075 

 Toplam 616 27,558 4,962 

Okuma 

  

  

Bilgi Edinmek 231 12,545 2,233 

Eğitim 44 12,113 2,788 

Boş Zaman 
Değerlendirmek 

121 11,148 2,728 

 Eğlenmek 147 10,809 2,964 

 Merak 79 11,240 2,769 

 Toplam 622 11,667 2,721 

Akılcı 
Düşünme  
  

Bilgi Edinmek 229 11,720 2,192 

Eğitim 45 11,111 2,134 

Boş Zaman 
Değerlendirmek 

121 11,157 2,496 

 Eğlenmek  147 10,639 2,443 

 Merak 81 11,333 2,376 

 Toplam 623 11,261 2,364 

Eleştirel 
Düşünme 
Toplam 

  

Bilgi Edinmek 222 101,540 11,934 

Eğitim 40 96,750 13,727 

Boş Zaman 
Değerlendirmek 

113 92,424 16,273 

 Eğlenmek 136 90,632 16,831 

 Merak 75 95,466 15,285 

 Toplam 586 96,146 15,260 

 

Tablo 86. Eleştirel Düşünme Puanlarının Hangi Amaçla Dergi Okuduğu 
Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan 
Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Anova Sonuçları 

Puan Var. K.  K. Top. Sd K. Ort. F p 

Araştırma 

  

  

G. Arası  889,564 4 222,391 9,957 ,000 

G. İçi 13646,845 611 22,335     

Toplam 14536,409 615       

Kendine 

Güven  
G. Arası  857,759 4 214,440 6,991 ,000 

G. İçi 18710,381 610 30,673     
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  Toplam 19568,140 614       

Düşüncede 
Esneklik  

  

G. Arası  679,681 4 169,920 7,176 ,000 

G. İçi 14468,215 611 23,680     

Toplam 15147,896 615       

Okuma 

  

  

G. Arası  341,987 4 85,497 12,394 ,000 

G. İçi 4256,124 617 6,898     

Toplam 4598,111 621       

Akılcı 
Düşünme  
  

G. Arası  107,887 4 26,972 4,948 ,001 

G. İçi 3368,466 618 5,451     

Toplam 3476,353 622       

Eleştirel 
Düşünme 
Toplam  

G. Arası  12208,849 4 3052,212 14,298 ,000 

G. İçi 124024,530 581 213,467     

Toplam 136233,379 585       

 

Tablo 86’da görüldüğü gibi, eleştirel düşünme puanları aritmetik 

ortalamalarının hangi amaçla dergi okunduğu değişkenine göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda eleştirel 

düşünme toplam ve tüm alt testlerinde, grupların aritmetik 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 

(araştırma [F(4-611)=9,857; p<,05], kendine güven [F(4-610)=6,991; 

p<,05], düşüncede esneklik [F(4-611)=7,176; p<,05], okuma [F(4-

617)=12,394; p<,05], akılcı düşünme [F(4-618)=26.972; p<,05], eleştirel 

düşünme toplam [F(4-581)=14,298; p<,05]). Bu işlemin ardından 

ANOVA sonrası belirlenen anlamlı farklılığın hangi gruplardan 

kaynaklandığını belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analiz 

teknikleri uygulanmıştır. 
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Tablo 87. Eleştirel Düşünme Puanlarının Hangi Amaçla Dergi Okunduğu 
Değişkenine Göre Hangi Alt Gruplar Arasında Farklılaştığını Belirlemek 

Üzere Yapılan Post-Hoc LSD Testi Sonuçları 

 Değişken (i) (Değişken (j) 
Ort. Farkı (i-

j) SHx p 

Arastirma Bilgi edinmek Boş Zam. Değ 2,311(*) ,535 ,000 

  

  

  

  Eğlenmek 2,842(*) ,501 ,000 

  Merak 1,928(*) ,616 ,002 

Eğitim  Eğlenmek 2,064(*) ,813 ,011 

Kendine 

Güven  
Bilgi 

Edinmek 

Eğitim  
1,933(*) ,911 ,034 

  Boş Zam. 
Değ 

2,718(*) ,625 ,000 

    Eğlenmek  2,543(*) ,588 ,000 

    Merak  1,482(*) ,725 ,041 

Düşüncede 
Esneklik 

Bilgi 

edinmek 

Boş Zam. 
Değ 

2,039(*) ,549 ,000 

Eğlenmek  2,490(*) ,517 ,000 

  Eğitim  Eğlenmek  1,721(*) ,838 ,040 

  Merak  Eğlenmek  1,799(*) ,681 ,008 

Okuma Bilgi edinmek Boş Zam. 
Değ 

1,396(*) ,294 ,000 

    Eğlenmek  1,735(*) ,277 ,000 

    Merak  1,304(*) ,342 ,000 

  Eğitim  Boş Zam. 
Değ 

,964(*) ,462 ,037 

    Eğlenmek  1,304(*) ,451 ,004 

Akılcı 
Düşünme  

Bilgi 

edinmek  

Boş Zam. 
Değ 

,563(*) ,262 ,032 

  Eğlenmek  1,081(*) ,246 ,000 

  Merak  Eğlenmek  ,693(*) ,323 ,032 

Eleştirel 
Düşünme 
Toplam 

Bilgi 

edinmek  

Boş Zam. 
Değ 

9,115(*) 1,688 ,000 

  Eğlenmek 10,908(*) 1,590 ,000 

  Merak  6,073(*) 1,951 ,002 

Eğitim  Eğlenmek  6,117(*) 2,627 ,020 

Merak Eğlenmek  4,834(*) 2,101 ,022 

Eleştirel düşünme toplam ve tüm alt test puanlarının, hangi amaçla 

dergi okunduğu değişkenine göre hangi alt gruplar arasında 

farklılaştığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi 
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(ANOVA) sonrası Post-hoc LSD testi sonucunda aşağıdaki 

sonuçlara ulaşılmıştır: 

- Araştırma alt testinde, dergiyi bilgi edinme amacıyla 

okuyan öğrencilerin puanları, boş zamanı değerlendirmek, 

eğlenmek ve merak için okuyan öğrencilerin puanlarından, 

eğitim amacıyla okuyan öğrencilerin puanları, eğlenmek için 

okuyan öğrencilerin puanlarından anlamlı düzeyde yüksek, 

- Kendine güven alt testinde, dergiyi bilgi edinme amacıyla 

okuyan öğrencilerin puanları, boş zamanı değerlendirmek, 

eğitim, eğlenmek ve merak amacıyla okuyan öğrencilerin 

puanlarından anlamlı düzeyde yüksek, 

- Düşüncede esneklik alt boyutunda, dergiyi bilgi edinme 

amacıyla okuyan öğrencilerin puanları, boş zamanı 

değerlendirmek ve eğlenmek amacıyla okuyan öğrencilerin 

puanlarından, eğitim amacıyla okuyan öğrencilerin puanları, 

eğlenmek için okuyan öğrencilerin puanlarından, dergiyi 

merak amacıyla okuyan öğrencilerin puanları eğlenmek için 

okuyan öğrencilerin puanlarından anlamlı düzeyde yüksek, 

- Okuma alt testinde, dergiyi bilgi edinme amacıyla okuyan 

öğrencilerin puanları, boş zamanı değerlendirmek, eğlenmek 

ve merak amacıyla okuyan öğrencilerin puanlarından, eğitim 

amacıyla okuyan öğrencilerin puanları, eğlenmek ve boş 

zamanı değerlendirmek için okuyan öğrencilerin 

puanlarından anlamlı düzeyde yüksek, 
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- Akılcı düşünme alt testinde, dergiyi bilgi edinme amacıyla 

okuyan öğrencilerin puanları, boş zamanı değerlendirmek ve 

eğlenmek amacıyla okuyan öğrencilerin puanlarından, 

dergiyi merak amacıyla okuyan öğrencilerin puanları, 

eğlenmek amacıyla okuyan öğrencilerin puanlarından anlamlı 

düzeyde yüksek 

- Eleştirel düşünme toplam puanında ise, dergiyi bilgi edinme 

amacıyla okuyan öğrencilerin puanları, boş zamanı 

değerlendirmek, eğlenmek ve merak amacıyla okuyan 

öğrencilerin puanlarından, eğitim için okuyan öğrencilerin 

puanları, eğlenmek için okuyan öğrencilerin puanlarından, 

dergiyi merak amacıyla okuyan öğrencilerin puanları, 

eğlenmek amacıyla okuyan öğrencilerin puanlarından anlamlı 

düzeyde yüksek bulunmuştur. 

3.4. Medya Okuryazarlığı Dersi İle İlgili Bulgular 

Tablo 88. Televizyon İzleme Süresi Değişkeninin Medya Okuryazarlığı Dersi 
Alma Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Amacıyla 
Yapılan Kaykare (Ki-Kare, Chi-Square) Testi Sonuçları  

Gruplar 
Televizyon İzleme Süresi 

Toplam X2 sd p 
1 2 3 4 5 

Medya  
Okuy. 

Dersi alan 47 125 119 52 28 371 

46,497 1 ,000 
M. O. İç. % 12,7% 33,7% 32,1% 14,0% 7,5% 100,0% 

Dersi alm. 30 76 99 69 78 352 

M. O. İç. % 8,5% 21,6% 28,1% 19,6% 22,2% 100,0% 

Toplam 77 201 218 121 106 723 

   
Toplam içinde % 10,7% 27,8% 30,2% 16,7% 14,6% 100% 

* Tabloda Tabloda medya okuryazarlığı “medya okuy.”, medya okuryazarlığı 
içinde “M. O. İç.” ve dersi almayan “Dersi alm.” olarak kısaltılmıştır.  
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Tablo 88’de yer alan birinci gruptaki öğrenciler televizyonu günde 

bir saat, ikinci gruptaki öğrenciler televizyonu günde iki saat, üçüncü 

gruptaki öğrenciler televizyonu günde üç saat, dördüncü gruptaki 

öğrenciler televizyonu günde 5 saat ve üzeri ve beşinci gruptaki 

öğrenciler televizyonu dört saat ve üzeri sürelerde izlemektedirler.  

Tabloda görüldüğü gibi medya okuryazarlığı dersi alan öğrencilerin 

çoğunluğu (%78,5) günde en fazla üç saat televizyon izlemekteyken 

bu öğrencilerin ancak %21,5’i (%14’ü dört saat ve %7,5’i beş saat 

ve üzeri olmak üzeri üzere) dört saatten fazla televizyon 

seyretmektedirler. Medya okuryazarlığı dersi almayan öğrencilerin 

de çoğunluğu (%58,2) günde en fazla üç saat televizyon 

seyrederlerken dört saat ve üzeri televizyon seyredenlerin oranında 

belirgin bir artış görülmektedir. Medya okuryazarlığı dersi almayan 

öğrencilerin (%19,6’sı günde dört saat ve %22,2’si günde beş saat ve 

üzeri olmak üzere) %41,8’i günde dört saatten fazla televizyon 

seyremektedir.  

Tablo 89. Televizyon İzleme Amacı Değişkeninin Medya Okuryazarlığı Dersi 
Alma Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Amacıyla 
Yapılan Kaykare (Ki-Kare, Chi-Square) Testi Sonuçları  

Gruplar 

  

Televizyon İzleme Amacı 
Toplam X2 sd p 

Bilgi edi. Boş z. değ. Eğl. Merak 

Medya  

Okuy. 

Dersi alan 133 109 106 23 371 

18,853 1 ,000 

M. O. İç. % 35,8% 29,4% 28,6% 6,2% 100,0% 

Dersi alm. 76 105 139 31 351 

M. O. İç. % 21,7% 29,9% 39,6% 8,8% 100,0% 

Toplam 209 214 245 54 722 

Toplam içinde % 28,9% 29,6% 33,9% 7,5% 100,0% 

* Tabloda medya okuryazarlığı “medya okuy.”, medya okuryazarlığı içinde “M. 
O. İç.”, dersi almayan “Dersi alm.”, bilgi edinmek “Bilgi edi.”, boş zamanı 
değerlendirmek “Boş z. değ.”, eğlenmek “Eğl.” olarak kısaltılmıştır.  
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Tablo 89’da görüldüğü gibi medya okuryazarlığı dersi alan 

öğrencilerin televizyon izlemedeki en büyük amaçları bilgi 

edinmektir. Medya okuryazarlığı dersi alan öğrencilerin %35.8’ini 

oluşturan en büyük grubu televizyonu bilgi edinmek amacıyla 

izlediğini belirtmiştir. Öte yandan medya okuryazarlığı dersi 

almayan öğrencilerin televizyon izlemekteki birinci amaçları 

eğlenmektir. Medya okuryazarlığı dersi almayan öğrencilerin 

%39.6’sı televizyonu eğlenmek için izlediğini belirtirken, yine bu 

grubun televizyonu bilgi edinmek amacıyla izleyenleri ancak % 

21.7’dir.  
 

Tablo 90. Bilgisayar Kullanma Süresi Değişkeninin Medya Okuryazarlığı 
Dersi Alma Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek 
Amacıyla Yapılan Kaykare (Ki-Kare, Chi-Square) Testi Sonuçları  
 

Gruplar 

  

Bilgisayar Kullanma Süresi 
Toplam X2 

s

d 
p 

  1   2   3   4   5   6 

Medya  

Okuy. 

Dersi alan 88 72 24 16 104 52 356 

4,938 1 ,026 

M. O. İç. % 24,7% 20,2% 6,7% 4,5% 29,2% 14,6% 100,0% 

Dersi alm. 65 49 37 31 80 73 335 

M. O. İç. % 19,4% 14,6% 11,0% 9,3% 23,9% 21,8% 100,0% 

Toplam 153 121 61 47 184 125 691 

Toplam içinde % 22,1% 17,5% 8,8% 
6,8

% 
26,6% 18,1% 100,0% 

* Tabloda medya okuryazarlığı “medya okuy.”, medya okuryazarlığı içinde “M. 
O. İç.”, dersi almayan “Dersi alm.” olarak kısaltılmıştır. 

 

Tablo 90’da yer alan birinci gruptaki öğrenciler bilgisayarı günde bir 

saat, ikinci gruptaki öğrenciler bilgisayarı günde iki saat, üçüncü 

gruptaki öğrenciler bilgisayarı günde üç saat, dördüncü gruptaki 
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öğrenciler bilgisayarı günde 4 saat ve üzeri, beşinci gruptaki 

öğrenciler bilgisayarı her gün değişen sürelerde ve altıncı gruptaki 

öğrenciler bilgisayarı sadece hafta sonları kullanmaktadır.  

Tablo 91. Bilgisayar Kullanma Amacı Oyun Değişkeninin Medya 
Okuryazarlığı Dersi Alma Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını 
Belirlemek Amacıyla Yapılan Kaykare (Ki-Kare, Chi-Square) Testi Sonuçları  

Gruplar 

  

Bilg. Kul. Amacı  

OYUN  Toplam X2 sd p 

Hayır Evet 

Medya  

Okuy. 

Dersi alan 257 94 351 

58,53 1 ,000 

M. O. İç. % 73,2% 26,8% 100,0% 

Dersi alm. 149 186 335 

M. O. İç. % 44,5% 55,5% 100,0% 

Toplam 406 280 686 

Toplam içinde % 59,2% 40,8% 100,0% 

* Tabloda medya okuryazarlığı “medya okuy.”, medya okuryazarlığı içinde “M. 
O. İç.”, dersi almayan “Dersi alm.” olarak kısaltılmıştır. 

Tablo 91’de görüldüğü gibi, medya okuryazarlığı dersini alanların 

%26,8’i bilgisayarı oyun oynamak amacıyla kullanırken medya 

okuryazarlığı dersini almayan çocukların % 55.5’i bilgisayarı oyun 

oynamak amacıyla kullanmaktadır.  
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Tablo 92. Bilgisayar Kullanma Amacı İnternet Değişkeninin Medya 
Okuryazarlığı Dersi Alma Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını 
Belirlemek Amacıyla Yapılan Kaykare (Ki-Kare, Chi-Square) Testi Sonuçları  

Gruplar 

  

Bilg. Kul. Amacı  
İNTERNET 

 Toplam X2 sd p 

Hayır Evet 

Medya  

Okuy. 

Dersi alan 178 173 351 

,002 1 ,962 

M. O. İç. % 50,7% 49,3% 100,0% 

Dersi alm. 171 165 336 

M. O. İç. % 50,9% 49,1% 100,0% 

Toplam 349 338 687 

Toplam içinde % 50,8% 49,2% 100,0% 

* Tabloda medya okuryazarlığı “medya okuy.”, medya okuryazarlığı içinde “M. 
O. İç.”, dersi almayan “Dersi alm.” olarak kısaltılmıştır. 
Medya okuryazarlığı dersini alan ve almayan öğrencilerin bilgisayarı 

internete girmek amacıyla  kullanmaları açısından anlamlı bir sonuca 

ulaşılmamıştır.  

 
Tablo 93. Bilgisayar Kullanma Amacı Eğlenmek Değişkeninin Medya 
Okuryazarlığı Dersi Alma Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını 
Belirlemek Amacıyla Yapılan Kaykare (Ki-Kare, Chi-Square) Testi Sonuçları  
 

Gruplar 

  

Bilg. Kul. Amacı  
EĞLENMEK 

  Toplam X2 sd p 

Hayır Evet 

Medya 

Okuy. 

Dersi alan 203 147 350 

27,986 1 ,000 

M. O. İç. % 58,0% 42,0% 100,0% 

Dersi alm. 127 209 336 

M. O. İç. % 37,8% 62,2% 100,0% 

Toplam 330 356 686 

Toplam içinde % 48,1% 51,9% 100,0% 

* Tabloda medya okuryazarlığı “medya okuy.”, medya okuryazarlığı içinde “M. 
O. İç.”, dersi almayan “Dersi alm.” olarak kısaltılmıştır. 
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Tablo 93’te görüldüğü gibi medya okuryazarlığı dersini alanların 

%42’si bilgisayarı eğlenmek amacıyla kullanırken medya 

okuryazarlığı dersini almayan çocukların % 62,2’si bilgisayarı 

eğlenmek amacıyla kullanmaktadır.  

 
Tablo 94. Bilgisayar Kullanma Amacı Sohbet Etmek & E-mail Göndermek 
Değişkeninin Medya Okuryazarlığı Dersi Alma Değişkenine Göre Farklılaşıp 
Farklılaşmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Kaykare (Ki-Kare, Chi-

Square) Testi Sonuçları  

Gruplar 

  

Bilg. Kul. Amacı  
SOHBET & E-MAIL 

  Toplam X2 sd p 

Hayır Evet 

Medya 
Okuy. 

Dersi alan 212 139 351 

6,073 1 ,014 

M. O. İç. % 60,4% 39,6% 100,0% 

Dersi alm. 171 164 335 

M. O. İç. % 51,0% 49,0% 100,0% 

Toplam 383 303 686 

Toplam içinde % 55,8% 44,2% 100,0% 

* Tabloda medya okuryazarlığı “medya okuy.”, medya okuryazarlığı içinde “M. 
O. İç.”, dersi almayan “Dersi alm.” olarak kısaltılmıştır. 
  
 

Tablo 94’te görüldüğü gibi medya okuryazarlığı dersini alanların 

%39,6’sı bilgisayarı sohbet etmek ve e-mail göndermek amacıyla 

kullanırken medya okuryazarlığı dersini almayan çocukların % 49’u 

bilgisayarı sohbet etmek ve e-mail göndermek amacıyla 

kullanmaktadır.  

 

 

 

 



 
 175 

Tablo 95. Bilgisayar Kullanma Amacı Ödev Yapmak Değişkeninin Medya 
Okuryazarlığı Dersi Alma Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını 
Belirlemek Amacıyla Yapılan Kaykare (Ki-Kare, Chi-Square) Testi Sonuçları  

Gruplar 

  

Bilg. Kul. Amacı  
ÖDEV YAPMAK   Toplam X2 sd p 

Hayır Evet 

Medya 

Okuy. 

Dersi alan 16 335 351 

5,860   1 ,015 

M. O. İç. % 4,6% 95,4% 100,0% 

Dersi alm. 31 305 336 

M. O. İç. % 9,2% 90,8% 100,0% 

Toplam 47 640 687 

Toplam içinde % 6,8% 93,2% 100,0% 

* Tabloda medya okuryazarlığı “medya okuy.”, medya okuryazarlığı içinde “M. 
O. İç.”, dersi almayan “Dersi alm.” olarak kısaltılmıştır. 
 
Tablo 95’te görülüğü gibi medya okuryazarlığı dersini alan 

öğrencilerin %95,4’ü bilgisayarı ödev yapmak için kullanırken, dersi 

almayan öğrencilerin %90,8’i ödev yapmak için kullanmaktadır. 
 

Tablo 96. Gazete Alma Değişkeninin Medya Okuryazarlığı Dersi Alma 
Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan 
Kaykare (Ki-Kare, Chi-Square) Testi Sonuçları  

Gruplar 

  

Gazete Alma 
  Toplam X2 sd p 

Hayır Evet 

Medya 

Okuy. 

Dersi alan 321 50 371 

8,572 1 ,003 

M. O. İç. % 86,5% 13,5% 100,0% 

Dersi alm. 277 77 354 

M. O. İç. % 78,2% 21,8% 100,0% 

Toplam 598 127 725 

Toplam içinde % 82,5% 17,5% 100,0% 

* Tabloda medya okuryazarlığı “medya okuy.”, medya okuryazarlığı içinde “M. 
O. İç.”, dersi almayan “Dersi alm.” olarak kısaltılmıştır. 
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Tablo 96’da görüldüğü gibi medya okuryazarlığı dersi alan 

öğrencilerin % 86,5’inin evine gazete alınırken medya okuryazarlığı 

dersi almayan öğrencilerin % 78,2’sinin evine gazete alınmaktadır.  
 

Tablo 97. Gazete Okuma Değişkeninin Medya Okuryazarlığı Dersi Alma 
Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan 
Kaykare (Ki-Kare, Chi-Square) Testi Sonuçları  

Gruplar 

  

Gazete Okuma 

  Toplam X2 sd p 

Hayır Evet 

Medya 

Okuy. 

Dersi alan 352 19 371 

29,282 1 ,000 

M. O. İç. % 94,9% 5,1% 100,0% 

Dersi alm. 352 19 371 

M. O. İç. % 94,9% 5,1% 100,0% 

Toplam 352 19 371 

Toplam içinde % 352 19 371 

* Tabloda medya okuryazarlığı “medya okuy.”, medya okuryazarlığı içinde “M. 
O. İç.”, dersi almayan “Dersi alm.” olarak kısaltılmıştır. 
 

Tablo 97’de görüldüğü gibi medya okuryazarlığı dersi alan 

öğrencilerin % 94,9’u gazete okurken medya okuryazarlığı dersi 

almayan öğrencilerin % 82,1’i gazete okumaktadır.  
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Tablo 98. Gazete Okuma Amacı Değişkeninin Medya Okuryazarlığı Dersi 
Alma Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Amacıyla 
Yapılan Kaykare (Ki-Kare, Chi-Square) Testi Sonuçları  

Gruplar 

  

Gazete Okuma Amacı 
Toplam X2 

s

d 
p 

Bilgi 

Edi. 

Günlük 
gel. 

Boş z. 
Değ. Eğl. Merak 

Medya  

Okuy. 

Dersi alan 206 112 13 4 33 368 

12,800 1 ,000 

M. O. İç. % 56,0% 30,4% 3,5% 1,1% 9,0% 100,0% 

Dersi alm. 120 111 31 17 29 308 

M. O. İç. % 39,0% 36,0% 10,1% 5,5% 9,4% 
100,0

% 

Toplam 326 223 44 21 62 676 

Toplam içinde % 48,2% 33,0% 6,5% 3,1% 9,2% 100,0% 

* Tabloda medya okuryazarlığı “medya okuy.”, medya okuryazarlığı içinde “M. 
O. İç.”, dersi almayan “Dersi alm.”, bilgi edinmek “Bilgi edi.”, günlük gelişmeleri 
takip etmek “Günlük gel.”, boş zamanı değerlendirmek “Boş z. değ.”, eğlenmek 
“Eğl.” olarak kısaltılmıştır.  
 

Tablo 98’de görüldüğü gibi medya okuryazarlığı dersi alan 

öğrencilerin gazete okumaktaki en büyük amaçları bilgi edinmektir. 

Medya okuryazarlığı dersi alan öğrencilerin %56’sını oluşturan en 

büyük grubu gazeteyi bilgi edinmek amacıyla okuduğunu 

belirtmiştir. Medya okuryazarlığı dersi almayan öğrencilerin de 

gazete okumaktaki en büyük amacı bilgi edinmek olmakla birlikte, 

bu öğrenciler içinde gazeteyi bilgi edinmek amacıyla okuyanların 

oranı %39’dur.  
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Tablo 99. Gazete Okuma Sıklığı Değişkeninin Medya Okuryazarlığı Dersi 
Alma Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Amacıyla 

Yapılan Kaykare (Ki-Kare, Chi-Square) Testi Sonuçları  

Gruplar 

  

Gazete Okuma Sıklığı 

Toplam X2 
s

d 
p Her 

gün 

2 

günde 
bir 

15 

günde 
bir 

Ayda 

bir 

Sadece 

hafta 

sonları 

Medya  

Okuy. 

Dersi alan 123 115 22 10 98 368 

7,300 1 
,00

7 

M. O. İç. % 33,4% 31,3% 6,0% 2,7% 26,6% 100,0% 

Dersi alm. 85 69 29 37 88 308 

M. O. İç. % 27,6% 22,4% 9,4% 12,0% 28,6% 100,0% 

Toplam 208 184 51 47 186 676 

Toplam içinde % 30,8% 27,2% 7,5% 7,0% 27,5% 100,0% 

* Tabloda medya okuryazarlığı “medya okuy.”, medya okuryazarlığı içinde “M. 
O. İç.”, dersi almayan “Dersi alm.” olarak kısaltılmıştır. 
 

Tablo 99’da görüldüğü gibi, medya okuryazarlığı dersi alan 

öğrencilerin % 64,7’si her gün veya iki günde bir gazete okurken 

medya okuryazarlığı dersi almayan öğrencilerin % 50’si her gün 

veya iki günde bir gazete okumaktadır.  
Tablo 100. Dergi Okuma Değişkeninin Medya Okuryazarlığı Dersi Alma 
Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan 
Kaykare (Ki-Kare, Chi-Square) Testi Sonuçları  

Gruplar 

  

Dergi Okuma 
  Toplam X2 sd p Hayır Evet 

Medya 
Okuy. 

Dersi alan 350 21 371 

51,058 1 ,000 

M. O. İç. % 94,3% 5,7% 100,0% 

Dersi alm. 267 87 354 

M. O. İç. % 75,4% 24,6% 100,0% 

Toplam 617 108 725 

Toplam içinde % 85,1% 14,9% 100,0% 

 

* Tabloda medya okuryazarlığı “medya okuy.”, medya okuryazarlığı içinde “M. 
O. İç.”, dersi almayan “Dersi alm.” olarak kısaltılmıştır. 
Tablo 100’de görüldüğü gibi, medya okuryazarlığı dersi alan 

öğrencilerin % 94,3’ü dergi okurken medya okuryazarlığı dersi 

almayan öğrencilerin % 75,4’ü dergi okumaktadır.  
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Tablo 101. Dergi Okuma Sıklığı Değişkeninin Medya Okuryazarlığı Dersi 
Alma Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Amacıyla 
Yapılan Kaykare (Ki-Kare, Chi-Square) Testi Sonuçları  

Gruplar 

  

Dergi Okuma Sıklığı 
Toplam X2 sd p Her gün 

İki günde 
bir 

15 günde 
bir  

Ayda 

bir 

Medya 

Okuy. 

Dersi alan 1 38 138 176 353 

5,761 1 ,016 

M. O. İç. % 
,3% 10,8% 39,1% 

49,9

% 
100,0% 

Dersi alm. 19 41 76 143 279 

M. O. İç. % 6,8% 14,7% 27,2% 51,3% 100,0% 

Toplam 20 79 214 319 632 

Toplam içinde % 3,2% 12,5% 33,9% 
50,5

% 
100,0% 

* Tabloda medya okuryazarlığı “medya okuy.”, medya okuryazarlığı içinde “M. 
O. İç.”, dersi almayan “Dersi alm.” olarak kısaltılmıştır. 
 

Tabloda 101’de görüldüğü gibi, medya okuryazarlığı dersini alan 

öğrencilerden 15 günde bir dergi okuyanların oranı %39, 1 iken,  

dersi almayanların oranı %27,2’dir. 
 

 

Tablo 102. Dergi Okuma Amacı Değişkeninin Medya Okuryazarlığı Dersi 
Alma Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Amacıyla 
Yapılan Kaykare (Ki-Kare, Chi-Square) Testi Sonuçları  

Gruplar 

  

Dergi Okuma Amacı 
Toplam X2 sd p Bilgi 

Edi. 
Eğitim 

Boş z. 
Değ. Eğl. Merak 

Medya  

Okuy. 

Dersi alan 151 23 60 71 48 353 

6,14 1 ,013 
M. O. İç. % 42,8% 6,5% 17,0% 20,1% 13,6% 100,0% 

Dersi alm. 81 23 62 77 33 276 

M. O. İç. % 29,3% 8,3% 22,5% 27,9% 12,0% 100,0% 

Toplam 232 46 122 148 81 629 
   

Toplam içinde % 36,9% 7,3% 19,4% 23,5% 12,9% 100,0% 

* Tabloda medya okuryazarlığı “medya okuy.”, medya okuryazarlığı içinde “M. 
O. İç.”, dersi almayan “Dersi alm.”, Bilgi edinmek “bilgi edi.”, boş zamanı 
değerlendirmek “boş z. değ.” ve eğlenmek “eğl.” olarak kısaltılmıştır.  
 

Tablo 102’de görüldüğü gibi, medya okuryazarlığı dersi alan 

öğrencilerin % 42,8’i bilgi edinmek amacıyla dergi okurken medya 



 
180 MEDYA OKURYAZARLIĞI VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME 

okuryazarlığı dersi almayan öğrencilerin % 29,3’ü dergiyi bilgi 

edinmek amacıyla okumaktadır.  
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IV. BÖLÜM  

YORUM 

Yapılan araştırmanın amaçlarından birisi, medya okuryazarlığı dersi 

alan ve almayan öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimlerinde bir 

farklılaşma olup olmadığının incelenmesine yöneliktir. Bu amaçla 

edinilen bulgulara göre; medya okuryazarlığı dersi alan öğrencilerin 

eleştirel düşünme toplam ve tüm alt boyutlardaki puanları, dersi 

almamış öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksektir.  

Literatür incelendiğinde, medya okuryazarı olan bireyden 

beklenenlerle eleştirel düşünen bireylerin pek çok özelliğinin 

örtüştüğü görülmektedir. 1988 yılında yapılan Delphi Paneli’nde, iyi 

bir eleştirel düşünürün meraklı, iyi bilgilenmiş, mantıklı bir şekilde 

akıl yürüten, açık fikirli, esnek, değerlendirmede tarafsız olabilen, 

kişisel önyargılarla yüzleşmede dürüst, dikkatli karar verebilen,  

sistematik, konuyla ilgili bilgiyi araştırırken gayretli, ölçüt seçerken 

mantıklı, araştırmaya odaklanan, konu ve araştırma koşulları 

hakkında dikkatli olduğu kadar araştırma sonuçları hakkında da 

ısrarcı olan bireyler olduğu kararına varılmıştır (Facione, 1990). 

Medya okuryazarlığının kabul gören en genel tanımına bakıldığında, 

bu kavramın; çeşitlilik gösteren formlardaki mesajlara ulaşma, analiz 

etme, değerlendirme ve iletme yeteneği olarak tanımlandığı, medya 

okuryazarlığının temel konusunun ise medyanın tamamına yönelik 

bir eleştirel otonomi kazandırmak olduğu görülmektedir 

(Auderheide,1993). Buradan yola çıkarak, medya okuryazarlığı 

eğitimi ile öğrencilere kazandırılmak istenen bakış açısı içerisinde 
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eleştirel düşünmenin önemli bir yeri olduğu söylenebilir (Hobbs, 

2004). 2007 yılında oluşturulan Medya Okuryazarlığı Programı’nda 

kazandırılması hedeflenen beceriler arasında da eleştirel düşünmenin 

önemli bir yeri olduğu vurgulanmaktadır. Literatürde karşılaşılan bir 

çok çalışma da, eğitimde eleştirel düşünmenin önemini destekler 

niteliktedir (Bondy, 1984; Tindal ve Nolet, 1995; Hobbs, 2004; 

Hobbs ve Frost 1999). Ayrıca eleştirel bakış açısının sadece medya 

okuryazarlığı programı içinde değil, eğitim müfredatındaki farklı 

birçok alana entegre edilmesinin gerekliliğine yönelik fikir birliği 

olduğu görülmektedir (Facione, 1990; Hobbs ve Frost, 2003). Bu 

yapılan çalışmadan elde edilen sonuca bakılarak özelde medya 

okuryazarlığına yönelik kazandırılmaya çalışılan eleştirel bakış 

açısının öğrencilerin genel anlamda eleştirel düşünme düzeyiyle 

pozitif yönde ilişkilendirilebileceği söylenebilir. ABD’de lise 

düzeyinde, medya okuryazarlığı eğitiminin eleştirel düşünme ve 

yazma üzerindeki etkisini inceleyen deneysel bir çalışma da, medya 

okuryazarlığı programının öğrencilerde eleştirel düşünmeyi 

geliştirdiğini ortaya koymaktadır (Thayer, 2006).  

Literatürde medya okuryazarlığı eğitimi ve eleştirel düşünme üzerine 

niceliksel çalışmalara az rastlanmakla birlikte yapılan çalışmalarda 

elde edilen bulgular, eleştirel düşünmeyle medya okuryazarlığı 

eğitimi arasında pozitif yönde bir ilişkinin olduğuna işaret 

etmektedir. Medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünme arasındaki 

ilişkiyi üniversite düzeyinde inceleyen bir çalışmada, medya 

okuryazarlığı ve eleştirel düşünme arasında anlamlı bir ilişkinin 

olduğu saptanmıştır (Arke, 2005). İsrail’de yapılan başka bir 
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çalışmada da yine, 10-12 yaş aralığındaki öğrencilere uygulanan 

medya okuryazarlığı programı sonucunda öğrencilerin eleştirel 

düşünme düzeylerinde artış olduğu saptanmıştır (Feuerstein, 1999). 

Öğrencilerin eleştirel düşünme puanlarının yaş değişkenine göre 

farklılaşıp farlılaşmadığını incelemek üzere yapılan analizler 

sonucunda,  kendine güven alt testinde 14 yaş ve üzeri grubun 

puanlarının, 13 ve 12 yaş ve altı gruplarından düşük bulunmuştur. 

Diğer alt boyutlar arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır.  

Araştırmanın sınırlılıklardan biri, çalışma grubunun sadece 6. sınıf 

ve 7. sınıf öğrencilerinden oluşmasıdır. 8.sınıf düzeyinin kapsam 

dışında tutulmasının temel nedeni, araştırmanın önemli ayaklarından 

biri olan medya okuryazarlığı dersinin, uygulama yapılan okullarda 

bu sınıf düzeyinde verilmiyor olmasından kaynaklanmaktadır. 6. ve 

7. sınıf düzeyindeki öğrenciler 12-13 yaşları arasındadır. Dolayısıyla 

örneklem grubunda 14 ve üzeri yaş öğrencilerinin sayısının yetersiz 

olduğu görülmektedir. Örneklemi oluşturan asıl yaş grupları arasında 

ise anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bu durum örneklem grubunun 

yaşlarının birbirine yakın olmasıyla açıklanabilir. Literatür 

incelendiğinde yaş ile eleştirel düşünme arasındaki çalışmaların 

büyük ölçüde lise ve üniversite düzeyinde olduğu görülmüştür. Bu 

çalışmaların çoğunda yaş ile eleştirel düşünme arasında anlamlı 

düzeyde ilişki olmadığı belirlenmiştir (Karen ve diğ., 2006; Dil, 

2001; Derelioğlu, 2004). Bu sonuçlar mevcut araştırmadan elde 

edilen bulgularla örtüşmektedir. Ayrıca yaş değişkeninin ilköğretim 
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ikinci kademe düzeyinde eleştirel düşünmenin yordayıcısı olup 

olmadığına dair daha net yorum yapabilmek için bu konuda daha 

fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu söylenebilir.  

Yapılan bu çalışmanın amaçlarından bir diğeri ise, eleştirel 

düşünmenin cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını 

belirlemektir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, kız 

öğrencilerin puanlarının, eleştirel düşünme toplam puan ile kendine 

güven, okuma ve düşüncede esneklik alt boyutlarında erkek 

öğrencilerin puanlarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu 

saptanmıştır.  

Kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha yüksek puan alması, 

toplumsal cinsiyet rolleri ile ilişkilendirilebilir. Çünkü toplumsal 

kimlik, bir kez oluştuktan sonra giderek algılama tarzları, 

motivasyon şekilleri, tutum ve davranış kalıpları bakımından kadın 

ve erkekler arasında  farklılıklara yol açabilmektedir (Erol, 2008). 

Bu açıdan bakıldığında, toplumsal yapı ve sosyal öğrenmenin, 

kızların erkeklere göre sorunlarla daha çok baş etmek zorunda kalan, 

gündelik yaşamda daha düzenli, ayrıntılara karşı daha dikkatli 

(Derelioğlu, 2004), kendine ve düşünme süreçlerine daha fazla 

güvenen ve  daha esnek düşünebilen bireyler olarak yetişmelerini 

sağlayabilir. 

Literatür incelendiğinde, eleştirel düşünme ve cinsiyet değişkeni 

arasındaki ilişkiye yönelik çalışmaların genelde orta öğretim ve 

üniversite düzeyine yönelik olduğu; elde edilen bulguların ise 

farklılık gösterdiği görülmektedir. Üniversite düzeyinde yapılan bazı 
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çalışmalarda  eleştirel düşünme becerilerinin düzeyinde, cinsiyet 

değişkenine göre  anlamlı bir farka rastlanmazken (Jenkins, 1998; 

Akar,2007; Özdemir, 2005), literatürde, eleştirel düşünme ve 

cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir ilişkinin olduğuna dair 

çalışmalar da mevcuttur (Hayran, 2000; Kökdemir, 2003; 

Derelioğlu, 2004; Demir, 2006; Koç, 2007; Gülveren, 2007; Zayif, 

2008). Bu farklılıklar, bu konuda daha fazla sayıda araştırma 

yapılması gerekliliğinin bir göstergesi olarak da kabul edilebilir. 

Eleştirel düşünmenin oldukça karmaşık yapısı, bu konuda 

oluşturulan ölçeklerin fazla sayıda ve çok boyutlu yapılarda olması 

sonucunu doğurmakta, ölçeklerin  alt boyutlarında ölçülen 

özelliklerin de ölçekten ölçeğe değişiklik gösterdiği görülmektedir. 

Bu durum da, eleştirel düşünme ile cinsiyet değişkeni arasındaki 

ilişkiyi saptamaya yönelik çalışmalarda farklı sonuçların ortaya 

çıkmasına neden olabilir. Jenkins (1998), Watson- Glaser Eleştirel 

Akıl Yürütme Gücü Ölçeği’ni (Watson-Glaser Critical Thinking 

Appraisal) kullanarak üniversite öğrencileri ile yaptığı çalışmada, 

eleştirel düşünme üzerinde cinsiyetin etkili bir değişken olmadığı 

sonucuna ulaşmıştır. Facione ve Giancarlo (1997), Kaliforniya 

Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği’ni (The California Critical 

Thinking Disposition Inventory) kullanarak yüksek okul düzeyinde 

gerçekleştirdiği çalışmada, öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimleri 

ile cinsiyetleri arasında kızların lehine bazı alt ölçeklerde farklılıklar 

olduğunu saptamıştır. Kökdemir’in (2003), yine Kaliforniya Eleştirel 

Düşünme Eğilimi Ölçeği’ni kullanarak üniversite öğrencileriyle 

gerçekleştirdiği çalışmada, kız öğrencilerin eleştirel düşünme 
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puanlarının erkek öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu 

görülmüştür. Akar’ın (2007), Cornell Eleştirel Düşünme Düzey X 

Testi’ni (Cornell Critical Thinking Tests Level X) kullanarak 

ilköğretim öğrencileriyle gerçekleştirdiği çalışmada ise, cinsiyet 

değişkeni ve eleştirel düşünme arasında anlamlı bir ilişkiye 

rastlanmamıştır. Yine Donahue (1994) Cornell Eleştirel Düşünme 

Düzey X Testi’ni kullanarak üniversite öğrencileri ile bir çalışma 

yapmış, cinsiyet değişkeni ile eleştirel düşünme arasında anlamlı bir 

ilişkiye rastlamamıştır (Ennis ve diğ., 2005). Ancak Derelioğlu’nun 

(2004) kendisi tarafından geliştirilen Eleştirel Düşünme Ölçeği’ni 

kullanarak üniversite öğrencileri ile yaptığı çalışmanın sonucunda, 

kız öğrencilerin eleştirel düşünme puanlarının erkek öğrencilerden 

anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. Yine Demir’in (2006)  

kendisinin geliştirdiği Eleştirel Düşünme Ölçeği ile ilköğretim 

düzeyinde gerçekleştirdiği çalışmada, 5. sınıf kız öğrencilerinin 

eleştirel düşünme-analiz puanları erkek öğrencilerin puanlarından 

anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.  

Öğrencilerin eleştirel düşünme alt test ve toplam puanlarının 

öğrencinin sınıfı değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen istatistiksel 

işlemler sonucunda, eleştirel düşünme toplam ile araştırma, 

düşüncede esneklik ve akılcı düşünme  alt testlerinde grupların 

aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur. 7. sınıf  öğrencilerinin eleştirel düşünme ve belirtilen 

alt testlerdeki  puan ortalamaları, 6. sınıf öğrencilerinden anlamlı 

düzeyde yüksektir.  
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Literatür incelendiğinde sınıf düzeyi arttıkça kişilerin daha eleştirel 

düşünme eğiliminde olduğuna dair çalışmaların mevcut olduğu 

görülmektedir (Çubukçu, 2006; Demir, 2006; Zayif, 2008). Frisby 

(1991) yaptığı meta-analizde, eleştirel düşünme düzeyindeki artış 

eğiliminin sınıf düzeyi ile ilgili olduğunu vurgulamaktadır. Frisby’e 

göre bu artışın nedeni testin güçlüğünden kaynaklanabileceği gibi, 

öğrencilerin somut işlemlerden soyut işlemlere geçmiş olmalarıyla 

da açıklanabilir. Ancak daha net yorumlar için daha fazla çalışma 

yapmaya gerek vardır (Ennis ve diğ., 2005). 

Yapılan çalışmanın bir başka amacı da, öğrencilerin eleştirel 

düşünme puanlarının, anne-babanın eğitim durumuna göre anlamlı 

bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Elde edilen 

bulgulara göre, annenin eğitim düzeyiyle öğrencilerin eleştirel 

düşünme toplam ve tüm alt testlerdeki puanları arasında anlamlı bir 

farka rastlanmıştır. Annelerin eğitim düzeyinin yükselmesi ve 

öğrencilerin eleştirel düşünme puanları arasında pozitif yönde bir 

ilişki bulunmuştur. Baba eğitim durumuyla, öğrencilerin eleştirel 

düşünme toplam ve tüm alt testlerde (okuma alt testi hariç) aldıkları 

puanlar arasında anlamlı farka rastlanmıştır. Anne eğitim 

durumundaki sonuçlara benzer şekilde, babaların eğitim durumunun 

yükselmesi ve öğrencilerin eleştirel düşünme puanları arasında 

pozitif yönde bir ilişki tespit edilmiştir. 

Anne-babanın eğitim düzeyinin düşük olması, çocuklarına karşı 

tutumlarında farklılıklara neden olabilmekte; daha geleneksel ve 

otoriter tutumlar sergilemelerine zemin hazırlayabilmektedir 
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(Mızrakçı, 1994; Şendoğdu, 2000; Yalkın, 1994). Geleneksel ve 

otoriter tutumlar sergileyen ailelerde yetişen çocukların fiziksel, 

zihinsel, duygusal ve sosyal gelişiminde aksamalar olabilmekte, 

çocuğun kimlik gelişim süreci bu durumdan olumsuz olarak 

etkilenebilmektedir (Kulaksızoğlu, 2001). Dolayısıyla, ebeveynin 

eğitim düzeyinin düşük olması, olumsuz çocuk yetiştirme 

tutumlarını beraberinde getirirken, bu tutumların da eleştirel 

düşünmenin uygulanacağı ortamı olumsuz yönde etkileyebileceği 

sonucuna ulaşılabilir. Altuğ (1995) tarafından gerçekleştirilen 

çalışmanın bulguları da bu çıkarımı destekler niteliktedir. Altuğ 

(1995) Konya’da değişik yerleşim yerlerindeki iki ortaokul, üç lise 

ve iki uygulamalı fakültede öğrenim gören 12-22 yaş arasında 

toplam 1026 denekten toplanan verilerle gerçekleştirdiği, gençlerde 

anne-baba tutumunun irdeleyici düşünme ve öz değer duygusu 

gelişmesine etkilerini incelediği çalışmasında, irdeleyici düşünme 

yeteneğinin, anne-babanın eğitimine ve demokrat tutumuna olumlu 

olarak bağlı bulunduğunu ortaya koymuştur.  

Kürüm (2002), Baykara (2006) ve Derelioğlu’nun (2004) çalışmaları 

da araştırma bulgularını destekler niteliktedir.  

Kürüm (2002), anne ve babası üniversite mezunu olan öğretmen 

adaylarının, anne ve babası okuryazar olmayan veya ilköğretim 

mezunu olan öğretmen adaylarına göre eleştirel düşünme 

eğilimlerinin yüksek düzeyde olduğunu saptamıştır.  

Baykara’nın (2006), yedinci sınıf düzeyinde öğrencilerden topladığı 

verilerle, sosyal bilgiler dersini düşünme becerileri açısından 
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değerlendirdiği çalışmasında, sosyal bilgiler dersinde düşünme 

becerileri ile ilgili etkinliklerin çoğuna yer verildiği görülmüş, anne-

baba eğitim durumu değişkeni açısından anlamlı farklılıklara 

rastlanılmıştır.  

Derelioğlu’nun (2004) üniversite öğrencileriyle yaptığı araştırmada 

ise, anneleri lise ve üniversite mezunu olan öğrencilerin, eleştirel 

düşünme-öz düzenleme puanları, hiç okula gitmemiş ve ilkokul 

mezunu anneleri olan öğrencilerden daha yüksek olarak 

saptanmıştır. 

Araştırmanın bir başka amacı da, eleştirel düşünme puanlarının 

algılanan aile gelir düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemektir. Bu doğrultuda yapılan 

istatistiksel işlemler sonucunda, gruplar arasında araştırma, kendine 

güven, düşüncede esneklik alt testlerinde ve eleştirel düşünme 

toplam puanında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. 

Algıladıkları aile gelir düzeyi orta ve yüksek düzeyde olan 

öğrencilerin, eleştirel düşünme puanları aile gelir düzeyi düşük olan 

öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. 

İlk sosyal deneyimlerini edinildiği yer olan ailenin, yapısı, genişliği, 

sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyi, çocuğun duygusal ve toplumsal 

gelişimini önemli derecede etkileyebilmektedir. Sosyo-ekonomik ve 

kültürel düzeyi yüksek olan ailelerin çocuklarının, sosyo-ekonomik 

ve kültürel düzeyi düşük olan ailelerin çocuklarına oranla daha 

başarılı bir gelişim gösterdiği savunulmaktadır (Yavuzer, 2002). 
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Sosyo-ekonomik düzeyin yüksek olması, içinde yaşanılan sosyal 

çevrenin, uyarıcılar açısından zenginliğini beraberinde getirebilir. 

Çocuğun, gelişimini olumlu destekleyebilecek faaliyetlere katılma 

durumunu (tiyatro, sinema, eğitsel ve sportif faaliyetler vb.), 

eğitimini sürdürdüğü okulunun eğitimsel yeterliliğini, imkan ve 

olanaklarını, ev ortamının uygunluğunu, çocuğunun teknolojiye 

erişim olanağını etkileyebilir. Bu durum, üst sosyo-ekonomik 

seviyedeki ailelere mensup çocukların, alt sosyo-ekonomik 

seviyedeki ailelere mensup çocuklara göre, teknolojik araçlara 

erişim kolaylığı sayesinde daha çok araştıran, eğitsel ve sportif 

faaliyetlere katılma ve kendini geliştirme imkanı sayesinde kendine 

daha çok güvenen ve daha esnek düşünce yapısına sahip  bireyler 

olarak yetişmesiyle ilişkilendirilebilir.  

Literatür incelendiğinde, aile gelir düzeyine ilişkin bu araştırmadaki 

bulguları destekleyen çalışmalar mevcuttur (Kaya, 1997; Chau ve 

diğ., 2001; Kürüm, 2002; Derelioğlu, 2004; Baykara, 2006; Öztürk, 

2006).  

Kaya (1997), üniversite öğrencilerinin eleştirel akıl yürütme gücünü 

belirlemek amacıyla yaptığı çalışmada, yüksek sosyo-ekonomik 

düzeydeki öğrencilerin eleştirel düşünme gücünün düşük sosyo-

ekonomik düzeydeki öğrencilerin eleştirel düşünme gücünden 

anlamlı düzeyde yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır.  

Chau ve arkadaşlarının (2001), Hong Kong üniversitesinde 577 

üniversite öğrencisinin geldikleri sosyal sınıfın, sınıf düzeyinin ve 

öğrenim gördükleri alanın eleştirel düşünmeyle ilişkisini 



 
 191 

araştırdıkları çalışmada, aileleri yüksek gelir düzeyine sahip 

öğrencilerin eleştirel düşünme düzeyleri, aileleri düşük gelir 

düzeyine sahip öğrencilerin eleştirel düşünme düzeylerinden anlamlı 

düzeyde yüksek bulunmuştur. Kürüm (2002) çalışmasında, 

ailelerinin gelir düzeyleri düşük olan öğretmen adaylarının eleştirel 

düşünme gücü düşük; aileleri orta ve yüksek gelir düzeyinde olan 

öğretmen adaylarının eleştirel düşünme gücünün yüksek olduğunu 

saptamıştır. 

Öztürk (2006)’ün hemşirelik öğrencilerinin eleştirel düşünme 

düzeylerini incelediği araştırmasında da öğrencilerin kendilerini 

algıladıkları sosyo-ekonomik düzey yükseldikçe eleştirel düşünme 

gücünün de yükseldiği saptanmıştır.  

Aile gelir düzeyi, anne ve babanın eğitim düzeyiyle ilişkilendirile-

bileceği gibi, anne baba tutumlarıyla da ilişkilendirilebilmektedir. 

1999 yılında Haktanır ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği bir 

çalışmada, anne baba tutumları ve bu tutumlar üzerinde etkili olan 

değişkenlere yönelik yapılan 75 çalışma incelenmiş, yapılan bu 

çalışmalarda,  anne öğrenim düzeyinin % 22.67 oranıyla, baba 

öğrenim düzeyinin % 13.33 oranıyla önemli, sosyo-ekonomik 

düzeyin ise % 13.33 oranıyla önemli olduğu sonucuna ulaşıldığı 

görülmektedir. Değişkenlere baba tutumu ya da anne-baba tutumu 

açısından bakıldığında da benzer sonuçların olduğu görülmektedir. 

İncelenen 75 araştırmadaki değişkenlerin anne-baba tutumları 

üzerindeki etkilerinde yıllara göre bir değişim olup olmadığına 

bakıldığında önceki yıllarda Sosyo-ekonomik düzey, ebeveynlerin 
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öğrenim düzeyleri, ailedeki çocuk sayısı, çocukların doğum sırası, 

çocukların yaşı, ebeveynlerin yaşları, aile tipi ve annenin çalışma 

durumu değişkenlerinin anne-babaların tutumları üzerindeki 

etkilerinin incelendikleri yıllara göre bir değişim göstermeden 

sürdüğü belirlenmiştir. Sosyo-ekonomik düzeyi düşük ailelerde 

cezalandırıcı, kısıtlayıcı, istismar ve ihmale varan olumsuz tutumlar 

gözlenirken sosyo-ekonomik düzey yükseldikçe olumsuz 

yaklaşımların azaldığı ve daha demokratik tutumların yer  aldığı 

görülmüştür. Ebeveynlerin öğrenim düzeyleri yükseldikçe 

demokratik tutumlarda ve sevgi gösterisinde artış gözlenirken 

cezalandırma, baskı, reddetme, ilgisizlik, şiddet ve karı-koca 

geçimsizliğinde azalma saptanmıştır (Haktanır ve diğ., 1999). 

Aile gelir düzeyi yükseldikçe, anne babaların daha demokratik 

tutumlar sergilediği göz önünde bulundurulduğunda, gelir düzeyi 

yüksek olan ailelere mensup öğrencilerin, daha uygun ebeveyn 

tutumlarıyla yetişmeleri, bu öğrencilerin eleştirel düşünme 

eğilimlerine olumlu katkı sağlamış olabilir. 

Yapılan araştırmada, öğrencilerin eleştirel düşünme düzeyleri, kitle 

iletişim araçlarını kullanma alışkanlıklarına göre incelendiğinde, 

bazı farklılıklar olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin televizyon izleme 

ve bilgisayar kullanma sürelerinin artmasıyla eleştirel düşünme 

düzeyleri arasında negatif yönde, gazete ve dergi okuma sıklıklarının 

artmasıyla eleştirel düşünme düzeyleri arasında pozitif  yönde bir 

ilişkinin olduğu görülmektedir. Başka bir deyişle daha az televizyon 

izleyip daha az süre bilgisayar kullanan öğrencilerle, daha sık gazete 
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ve dergi okuyan öğrencilerin eleştirel düşünme düzeyleri, daha fazla 

televizyon izleyip bilgisayar kullanan öğrencilerle daha az gazete ve 

dergi okuyan öğrencilerin eleştirel düşünme düzeylerinden anlamlı 

düzeyde yüksek bulunmuştur.  

Medya okuryazarlığı dersi alma değişkenine göre kitle iletişim 

araçlarını kullanma sürelerinin farklılık gösterip göstermediği 

incelendiğinde değişkenler arasında anlamlı bir fark görülmektedir. 

Medya okuryazarlığı dersini alan öğrencilerin çoğunluğu (%78,5) 

günde en fazla üç saat televizyon izlerken,  öğrencilerin sadece 

%21,5’i (%14’ü dört saat ve %7,5’i beş saat ve üzeri olmak üzeri 

üzere) dört saatten fazla televizyon seyretmektedirler. Medya 

okuryazarlığı dersi almayan öğrencilerin de çoğunluğu (%58,2) 

günde en fazla üç saat televizyon seyrederlerken dört saat ve üzeri 

televizyon seyredenlerin oranında belirgin bir artış görülmektedir. 

Medya okuryazarlığı dersi almayan öğrencilerin (%19,6’sı günde 

dört saat ve %22,2’si günde beş saat ve üzeri olmak üzere) %41,8’i 

günde dört saatten fazla televizyon seyretmektedir.  

Medya okur yazarlığı dersini alan öğrencilerin sadece % 6,7’si 4 

saatten fazla bilgisayar kullanırken, medya okuryazarlığı dersini 

almayan öğrencilerin % 11’i 4 saatten fazla bilgisayar 

kullanmaktadır.  

Medya okuryazarlığı dersi alan öğrencilerin % 64,7’si her gün veya 

iki günde bir gazete okurken medya okuryazarlığı dersi almayan 

öğrencilerin % 50’si her gün veya iki günde bir gazete okumaktadır. 

Medya okuryazarlığı dersini alan öğrencilerin %39,1’i 15 günde bir 
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dergi okurken, dersi almayan öğrencilerin %27,2’si 15 günde bir  

dergi okumaktadır.  

Araştırmada elde edilen veriler doğrultusunda, medya okur yazarlığı 

dersi alan öğrencilerin kitle iletişim araçlarını kullanma süreleriyle, 

eleştirel düşünme puanları yüksek çıkan öğrencilerin kitle iletişim 

araçlarını kullanma sürelerinin paralellik gösterdiği görülmektedir. 

Medya okuryazarlığı dersini alan öğrencilerde de eleştirel düşünme 

eğilimleri daha yüksek olan öğrencilere benzer şekilde elektronik 

medyayı kullanma sürelerinin daha düşük, basılı medyayı kullanma 

sıklıklarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırma bulguları göz önünde bulundurulduğunda, eleştirel 

düşünme düzeyleri daha düşük olan öğrencilerin eleştirel düşünme 

düzeyleri daha yüksek olan öğrencilere oranla daha fazla süre 

televizyon seyretmelerinin bilgisayar kullanmalarının ve dolaysıyla 

olumsuz medya mesajlarına daha fazla maruz kalmalarının ve bunun 

sonucunda da bu araçlardan olumsuz olarak etkilenmelerinin söz 

konusu olduğu söylenebilir. Başka bir değişle, eleştirel düşünme 

düzeyinin artmasının, bireylerin daha bilinçli tercihler yapıp, daha 

uygun sürelerde bilgisayar kullanma ve televizyon izleme 

davranışına katkısı olabileceği gibi, bireylerin daha bilinçli tercihler 

yapıp, daha uygun sürelerde bu araçlardan yararlanmaları da, bu 

bireylerin belirtilen kitle iletişim araçlarının yaratacağı olumsuz 

etkilere daha kapalı olmasına katkı sağlıyor olabilir. Bu durum, 

benzer sonuçlar elde edilen medya okur yazarlığı dersini alan 

öğrenciler için de söylenebilir. Alanda doğrudan bu konuda yapılan 
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bir çalışmaya rastlanmazken, kitle iletişim araçlarını kullanma 

alışkanlıkları ve bu araçların iletileri ile ilgili yapılan bazı çalışmalar 

bu çıkarımı destekler niteliktedir. T.C. Başbakanlık Aile Araştırma 

Kurumu’nun (1995) yaptığı Türkiye’de Televizyon ve Aile 

çalışmasına göre, Türk televizyon dünyasında en fazla vurgulanan 

olgunun şiddet (% 62) ve suç (% 48) olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Bunları sözlü ve fiziksel cinsellik (heteroseksüel ilişki % 58, 

cinsellikle ilgili sözler ve görüntüler % 36), ölüm (% 33) ve alkol 

kullanımı (% 32) izlemektedir. Müzik kanalları ve kliplerin içerik 

analizinde % 75’inde cinsellik, % 56’sında şiddet ve çoğunda da 

cazip hale getirilmiş alkol ve sigara kullanımı saptanmıştır.  

Yalın'ın (1998) yapmış olduğu bir araştırmada, günde ortalama 4-5 

saat televizyon izleyen bir bireyin, ortalama 40-50 şiddet mesajı ile 

karşılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.  

ABD'de yapılan bir araştırmada ise çocuklar, televizyon izleme 

süreleri ile şiddet eylemlerinde bulunma oranları açısından 

izlenmişlerdir. Araştırma sonucunda, televizyonu günde 1 saatten az 

seyreden çocukların oluşturduğu grupta, şiddet eylemi 

gerçekleştirenlerin oranı % 5.7, günde 1 ila 3 saat arasında 

televizyon seyreden çocukların oluşturduğu grupta şiddet eylemi 

gerçekleştirenlerin oranı % 22.5, günde 3 saatten fazla televizyon 

seyreden çocukların oluşturduğu grupta, şiddet eylemi 

gerçekleştirenlerin oranı % 28.8 olarak bildirilmiştir (Johnson ve 

diğ., 2002).  
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Yapılan bir başka araştırmada, 4 saatten daha fazla televizyon 

izleyen çocuklarda obezite oranının, 1 ya da daha az süre televizyon 

izleyen çocuklara göre daha yüksek oranda olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır (Robinson ve diğ., 1993).  

Amerikan Pediatri Akademisi (AAP), kitle iletişim araçlarının 

kullanım sürelerinin, amaçlarının ve kullanılış şekillerinin önemli 

olduğunu, bu araçların çocuk ve ergenler tarafından bilinçli 

şekillerde kullanılmamasının zararlı sonuçlar doğurabileceğini 

vurgulamaktadır (AAP, 1999). Bu araçlar, uzun süreli kullanım 

sonucunda, çocuk ve gençlerin dünyasında eğitici ve rol model 

olarak, deneyime ve bilgiye sahip olan ebeveyn ve öğretmenlerin  ya 

da  akranların yerini alabilmektedir (Roberts ve diğ., 1999; Rich ve 

Bar-on, 2001). Aynı zamanda çocuk ve gençlerin bu araçlara 

bilinçsizce maruz kalması onların, dünyayı kötü bir yer olarak 

algılayıp şiddete karşı duyarsızlaşma yaşamasında ya da şiddete ve 

saldırganlığa yönelebilmesinde, yanlış cinsel bilgiler 

edinebilmesinde, sigara alkol gibi maddeleri kullanabilmesinde, 

yanlış beslenme alışkanlıkları edinebilmesinde, apatik ve asosyal 

davranışlar gösterebilmesinde de etkili olabilmektedir (Anderson ve 

Bushman, 2001; Funk ve diğ., 2004; Roberts ve diğ., 1999; Bar-on 

ve Broughton, 2001; Anderson ve Dill, 2000; Cantor, 2000). 

Araştırmada saptanan bir başka bulgu ise gazete ve dergi okuma 

sıklığının artmasıyla eleştirel düşünme düzeyinin yükselmesi 

arasında pozitif bir ilişkinin olmasıdır. Literatürde yine doğrudan bu 

konuya yönelik çalışmaya rastlanmamakla birlikte, Roe ve Muijs’in 
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(1995) Flaman okullarında okuryazarlık ve akademik başarı üzerine 

yaptıkları bir araştırmada, görsel-işitsel medyanın daha fazla 

kullanımının test ve başarı değerleriyle negatif yönde, basılı 

medyanın daha fazla kullanımının test ve başarı değerleriyle pozitif 

yönde ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmada elde edilen bulgu, gazete ve dergi gibi basılı medyayla, 

televizyon ve bilgisayar gibi elektronik medyanın doğasıyla 

ilişkilendirilebilir. Çelenk’e (2004) göre, televizyonun, bir çok 

sorunun müsebbibi olarak görülmesi, onun kendine has özellikleriyle 

ve kullanım şekliyle ilgili olabilir. Çünkü televizyon diğer kitle 

iletişim araçlarından farklı olarak, hem görüntülü, hem de aile 

ortamında kullanılabilen bir araç olarak, içeriğinin belirlenmesinde 

de, ailenin hiç söz sahibi olmadığı bir araçtır. İletişim teknolojileri 

içerisinde toplumsal yaşam üzerinde televizyon kadar, hatta belli 

noktalarda televizyondan daha etkili olan diğer bir kitle iletişim aracı 

ise bilgisayardır. Bilgisayarın etkisi, özellikle bazı donanımlar 

aracılığıyla birbirlerine bağlanarak bir ağ oluşturmasıyla ve ortaya 

çıkmaya başlamıştır. Bilgisayar ve internet kullanıcı sayısı her geçen 

gün artarken, internetin bütün dünyayı saran bir ağ haline dönüştüğü 

görülmektedir (Odabaşı, 2002). Böylelikle enformasyona hızlı bir 

erişim de söz konusu olmaktadır. Sözlüksel ve sözdizimsel 

güçlüğüne göre büyük oranda değişen ve okuyucunun yeteneğine 

göre ayarlanabilen basılı yayınların aksine televizyon imgesi, yaşa 

bakmaksızın herkesin izleyebileceği niteliktedir, biçimini anlamayı 

sağlayacak bir eğitim gerektirmez. Gerek zihinden gerekse de 
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davranışlardan karmaşık istemlerde de bulunmaz ve izleyicisini 

ayrıma tabi tutmaz (Postman, 1995). 

Okuma eylemi ise, gözlerin satırlar üzerinde hareket etmesinden, 

kelimelerin tanınmasından, cümlelerin okunmasından daha fazlasını 

kapsamaktadır. Okuma düşünmedir. Okuma, önemli düşüncelerin 

belirlendiği, değerlendirildiği ve ilişkilendirildiği aktif bir süreçtir 

(Hennings, 1999). Oğuzkan (2001)’a göre, bilgi kazanmak, zevk 

almak ve hayatı tanımak, okumanın asıl amaçlarıdır.  

Literatürde, kitle iletişim araçlarının seçiminin, kullanma süresinin 

ve kullanma amacının, çocuk ve gençlerin inanış, tutum ve 

davranışlarını etkileyebildiğine dair görüşler mevcuttur (Roberts ve 

diğ., 1999; Kulaksızoğlu, 2001). Çalışmanın amaçlarından biri de 

öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimlerinin, kitle iletişim araçlarını 

kullanma amaçlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit 

etmektir. Bu doğrultuda öğrencilere, televizyonu hangi amaçla 

seyrettikleri, bilgisayarı hangi amaçlara yönelik kullandıkları, dergi 

ve gazeteyi hangi amaçla okuduklarına yönelik sorular sorulmuştur. 

Elde edilen bulgularda, öğrencilerin eleştirel düşünme düzeylerinin, 

kitle iletişim araçlarını kullanma amaçlarına göre farklılaştığı 

görülmüştür.  

Araştırmada elde edilen bulgulara göre,  televizyonun öğrenciler 

tarafından çoğunlukla eğlenmek (%33,8) ve boş zamanlarını 

değerlendirmek (%29,4) amacıyla, gazete ve derginin ise bilgi 

edinmek (%48,2 - %36,9) amacıyla kullanıldığı görülmektedir. Bu 

durum televizyonun, daha önce de vurgulandığı gibi her evde 
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bulunmasından ötürü daha kolay ulaşılabilir olması, kullanımının 

herhangi bir eğitim gerektirmemesi ve son yıllarda televizyon 

kanallarında eğlence işlevinin daha ön plana çıkmasıyla ilişkilendi-

rilebilir. 

Araştırmada televizyonu, bilgi edinmek amacıyla izleyen 

öğrencilerin eleştirel düşünme puanlarının, televizyonu merak, boş 

zamanlarını değerlendirmek ve eğlenmek amacıyla seyreden 

öğrencilerin puanlarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu 

saptanmıştır. Televizyon izleme amacına göre, eleştirel düşünme 

puanlarının en düşük olduğu grup, televizyonu eğlenmek amacıyla 

izleyen öğrencilere ait puanlardır.  

Medya okuryazarlığı dersi alan öğrencilerin televizyon izlemedeki 

en büyük amaçları da bilgi edinmek şeklindedir. Medya 

okuryazarlığı dersi alan öğrencilerin %35.8’ini oluşturan en büyük 

grubu televizyonu bilgi edinmek amacıyla izlediğini belirtmiştir. Öte 

yandan medya okuryazarlığı dersi almayan öğrencilerin televizyon 

izlemekteki birinci amaçları eğlenmektir. Medya okuryazarlığı dersi 

almayan öğrencilerin %39.6’sı televizyonu eğlenmek için izlediğini 

belirtirken gene bu grubun televizyonu bilgi edinmek amacıyla 

izleyenleri sadece % 21.7’dir.  

Gazete ve dergiyi bilgi edinmek için okuyan öğrencilerin toplam ve 

tüm alt testlerdeki eleştirel düşünme puanları, eğlenmek, boş 

zamanlarını değerlendirmek ve merak için okuyan öğrencilerin 

puanlarından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. 

Yine medya okuryazarlığı dersi alan öğrencilerin de gazete 
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okumaktaki en büyük amaçları bilgi edinmek olarak bulunmuştur. 

Medya okuryazarlığı dersi alan öğrencilerin %56’sını oluşturan en 

büyük grubu gazeteyi bilgi edinmek amacıyla okuduğunu 

belirtmiştir. Medya okuryazarlığı dersi almayan öğrencilerin de 

gazete okumaktaki en büyük amacı bilgi edinmek olmakla birlikte, 

bu öğrenciler içinde gazeteyi bilgi edinmek amacıyla okuyanların 

oranın %39 olduğu saptanmıştır. Medya okuryazarlığı dersi alan ve 

almayan öğrencilerin dergi okuma amaçlarına bakıldığında, medya 

okuryazarlığı dersi alan öğrencilerin % 42,8’inin bilgi edinmek 

amacıyla dergi okuduğu, medya okuryazarlığı dersi almayan 

öğrencilerin ise % 29,3’unun dergiyi bilgi edinmek amacıyla 

okuduğu görülmektedir.  

Son yıllarda medyanın eğlendirme işlevi ön plana çıksa da, 

medyanın en asli işlevi haber ve bilgi vermektir. Yerel, ulusal ve 

uluslar arası alanda gelişen olay ve olguları doğrudan gözlemleme 

olanağı bulamayan insanlar, medya sayesinde haber ve bilgilere 

ulaşabilmekte (Işık ve diğ., 2007), bu enformasyonla, kendisi, 

çevresi, ülkesi ve dünya hakkında bir vizyon oluşturmaktadır (Mora, 

2008).  

Bilgiye ulaşma ve bilgiyi işleme ise, medya okuryazarı olduğu 

düşünülen ve eleştirel düşünen bireylerin önemli özellikleri arasında 

sayılabilir. Demirel (2004)’e göre eleştirel düşünme, temelde bilgiyi 

etkili bir biçimde elde edip, değerlendirme, kullanma yeteneği ve 

eğilimine dayanır. Medya okuryazarlığı da benzer şekilde, çeşitlilik 

arz eden formlardaki mesajlara ulaşma, mesajları analiz etme, 
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değerlendirme ve bu mesajları iletme yeteneği olarak 

tanımlanmaktadır (Aufderheide, 1993). Eleştirel düşünme alanında 

önemli çalışmaları olan Ennis (2002) ise benzer şekilde, eleştirel 

düşünen bireylerin farklı kaynaklardan ve iyi bir şekilde bilgilenmesi 

gerekliliğini vurgular. Dolayısıyla araştırmada, gazete, dergi, 

televizyon gibi farklı kaynakların hepsini bilgi edinmek amacıyla 

kullanan öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimlerinin daha yüksek 

çıkmasının, eleştirel düşünen bireylerden beklenen eğilimlerle 

örtüştüğü söylenebilir.  

Bilgisayarı ödev yapmak için kullanan öğrencilerin toplam ve tüm 

alt testlerdeki eleştirel düşünme puanları, ödev yapmak için 

kullanmayan öğrencilerin eleştirel düşünme puanlarından anlamlı 

düzeyde yüksek iken, bilgisayarı eğlenmek-zaman geçirmek ve 

bilgisayar oyunları oynamak için kullanan öğrencilerin toplam ve 

tüm alt testlerdeki eleştirel düşünme puanları bilgisayarı belirtilen bu 

amaçlara yönelik kullanmayan öğrencilerin eleştirel düşünme 

puanlarından anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur. Ayrıca bilgisayarı 

sohbet etmek ve e-posta göndermek amacıyla kullanan öğrencilerin 

eleştirel düşünme toplam, araştırma, okuma ve düşüncede esneklik 

alt boyutlarında aldıkları puanlar, bilgisayarı bu amaçla kullanmayan 

öğrencilerin puanlarından anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur. 

Bilgisayarı internete girmek için kullanan öğrencilerin puanları ise, 

okuma ve araştırma alt boyutlarında anlamlı bir fark yaratmıştır. 

Elde edilen bulgulara göre bilgisayarı internete girmek amacıyla 

kullanan öğrencilerin eleştirel düşünme puanları bu amaçla 
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kullanmayan öğrencilerin puanlarından belirtilen boyutlarda anlamlı 

düzeyde düşük bulunmuştur. 

Medya okuryazarlığı dersini alan ve almayan öğrencilerin bilgisayarı 

kullanma amaçlarına yönelik elde edilen bulgulara göre, medya okur 

yazarlığı dersini alan öğrencilerin %26,8’i bilgisayarı oyun oynamak 

amacıyla kullanırken, medya okuryazarlığı dersini almayan 

öğrencilerin % 55.5’i bilgisayarı oyun oynamak amacıyla 

kullanmaktadır. 

Bilgisayar iyi değerlendirildiği takdirde çocuk ve gençlerin 

öğrenmeleri için için onlara bir çok fırsatlar sağlayabilmektedir 

(Yavuzer, 2002; Specht ve diğ., 2002). Bilgisayarı belirtilen başka 

amaçlar yerine ödev yapmak amacıyla kullanan öğrencilerin eleştirel 

düşünme düzeylerinin daha yüksek olması bu durumla 

ilişkilendirilebilir. 

Woodard ve Gridina (2000), çocukların çoğunun bilgisayarı oyun 

oynamak amacı ile kullandıklarını belirlemiştir. Ülkemizde de 

yapılan bir araştırmaya göre evinde bilgisayarı olan ve anasınıfına 

giden çocukların %34’ü bilgisayarda şiddet içeren oyunları 

oynamaktadır (Sönmez ve Uysal, 2005). Son yıllarda bir çok 

araştırma şiddet içeren video oyunları ve saldırganlık arasındaki 

ilişkiyi incelemiştir. Hem ilişkisel (Fling ve diğ., 1992; Griffiths ve 

Hunt, 1995) hem de deneysel (Anderson ve Dill, 2000; Ballard ve 

Lineberger, 1999) araştırmalar şiddet içeren video oyunları ve 

saldırgan davranış arasında bir ilişki olduğunu ileri sürmektedir. 

Dolayısıyla, bu oyunların eleştirel düşünmenin önemli bir bileşeni 
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olan empatik düşünmeyi de azalttığı (Funk ve Buchman, 1996) göz 

önünde bulundurulduğunda, bilgisayarı oyun oynamak amacıyla 

kullanan öğrencilerin bu amaçla kullanmayan öğrencilere göre 

eleştirel düşünme düzeylerinin daha düşük olmasının, yapılan 

çalışmalarla uyum gösterdiği söylenebilir.  

Öğrencilerin eleştirel düşünme düzeylerinin, evlerinde kitle iletişim 

araçlarının bulunup bulunmaması durumuna göre ne şekilde 

farklılaştığının incelenmesine yönelik incelemeler sonucunda 

anlamlı bazı farklılıklara rastlanmıştır. Evinde bilgisayar ve onun bir 

hizmeti olan internet bağlantısının bulunduğu öğrencilerin eleştirel 

düşünme eğilimleri bulunmayanlardan eleştirel düşünme toplam ve 

bütün alt boyutlarında anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. 

Odasında bilgisayar bulunan öğrencilerin eleştirel düşünme puanları 

da odasında bilgisayar bulunmayan öğrencilerin puanlarından 

eleştirel düşünme toplam ve bütün alt boyutlarında anlamlı düzeyde 

yüksek bulunmuştur. Benzer şekilde evine gazete alınan öğrencilerin 

eleştirel düşünme puanlarının alınmayan öğrencilerin puanlarından 

anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. Evde televizyonun 

bulunması ile ilgili bulguda ise düşüncede esneklik ve akılcı 

düşünme boyutlarında düşük düzeyde anlamlı bir farka rastlanmıştır. 

Odada televizyonun bulunması ile ilgili eleştirel düşünme düzeyinde 

anlamlı bir farka rastlanmamıştır.  

Televizyonla ilgili bulguların anlamsız çıkması evinde televizyon 

olmayan öğrenci sayısının yok denecek kadar az olmasıyla 

ilişkilendirilebilir. Bu sonuçlardan yola çıkarak yine, kitle iletişim 
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araçlarının ev ortamında ya da öğrencinin odasında bulunup 

bulunmamasından ziyade bu araçların nasıl, ne zaman, ne kadar süre 

ile kullanıldığının önemli olduğu sonucuna ulaşılabilir Çünkü 

aslında medya, çocuklar ve gençler için iki karşıt tema 

sunabilmektedir: Fırsatlar ve riskler. Örneğin, medyanın 

küreselleşmesi çocukların bakış açılarını genişletebilmekte ve 

bilgiye eşit ulaşım hakkını sağlayabilmekte; öte yandan kültürel 

özdeşleşme ve değerleri tehdit edebilmektedir (Gigli, 2004). Bu 

araçlar aynı zamanda çocuk ve ergenlere kendilerini tanıyabilme, 

kişiliklerini geliştirebilme, merak ve cesaret duygusu kazanabilme 

(Yavuzer, 2002), içinde yaşadığı dünya hakkında bilgi sahibi olup 

sosyalleşebilme, ahlaki değerlerin devamlılığını sağlayabilme, ortak 

değerleri kazanabilme gibi fırsatlar sunup (Kulaksızoğlu, 2001), 

gençlerin aralarında daha fazla paylaşım fırsatı sağlayabilmekte, öte 

yandan çocukluğun yozlaşmasına da neden olabilmektedir (Gigli, 

2004). 
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V. BÖLÜM 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırma, ilköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinde medya 

okuryazarlığı ve eleştirel düşünme arasındaki olası bir ilişkinin 

incelenmesi; ayrıca  kitle iletişim araçlarını kullanma alışkanlıkları 

açısından medya okuryazarlığı dersini alan ve almayan öğrencilerin 

arasında bir fark olup olmadığının ve eleştirel düşünme düzeyinin, 

kitle iletişim araçlarını kullanma ve bazı sosyo-demografik 

özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığının sınanması amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmaya konu olan değişkenlerin incelenmesinde, araştırma 

kapsamında geliştirilen Eleştirel Düşünme Ölçeği, kitle iletişim 

araçlarını kullanma alışkanlıkları ve çeşitli sosyo-demografik 

özelliklerin öğrenilmesinde araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel 

Bilgi Formu kullanılmıştır. 

Araştırmanın örneklemini, İstanbul ilindeki tesadüfi örnekleme 

yoluyla seçilmiş 8 farklı ilköğretim okulunda 6. ve 7. sınıflarda 

öğrenim gören 725 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklem, %52,6’sı 

(n=381) kız,  %47,4’ü (n=344) erkek öğrenciden oluşmaktadır. 

Elde edilen verilerin analizi için frekans ve yüzde değerleri 

hesaplanmış, değişkenler arasındaki farklılaşmanın bulunması için 

İlişkisiz Grup “t” Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi, kategorik 

değişkenler arasındaki ilişkinin bulunması için Ki- Kare Testi 
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kullanılmıştır. Analizler SPSS 13 paket programı aracılığıyla 

gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmada, öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimlerinin medya 

okuryazarlığı dersi alma değişkenine göre anlamlı düzeyde 

farklılaştığı belirlenmiştir. Buna göre medya okuryazarlığı dersini 

alan öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimlerinin, medya 

okuryazarlığı dersini almayan öğrencilerden eleştirel düşünme 

eğilimleri toplam ve tüm alt boyutlarda anlamlı düzeyde yüksek 

olduğu saptanmıştır. 

Eleştirel düşünme puanlarının sosyo-demografik özelliklere göre 

farklılık gösterip göstermediği incelendiğinde, aşağıdaki sonuçlara 

ulaşılmıştır: 

• Eleştirel düşünme eğilimleri ölçeğinden elde edilen puanlar, 

cinsiyet değişkeni açısından incelendiğinde, kız öğrencilerin 

eleştirel düşünme toplam ile okuma, kendine güven, 

düşüncede esneklik alt testlerinde elde ettikleri puanların erkek 

öğrencilere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. 

• Eleştirel düşünme eğilimleri ölçeğinden elde edilen puanlar, 

ebeveyn eğitim düzeyi değişkeni açısından incelendiğinde, 

annenin eğitim düzeyiyle öğrencilerin eleştirel düşünme 

toplam ve tüm alt testlerdeki puanları arasında anlamlı bir 

farka rastlanmıştır. Annelerinin eğitim düzeyi orta ve yüksek 

olan öğrencilerin eleştirel düşünme puanları, anne eğitim 

düzeyi düşük olan öğrencilerden eleştirel düşünme toplam ve 

tüm alt boyutlarda anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Baba 
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eğitim durumuyla, öğrencilerin eleştirel düşünme toplam ve 

tüm alt testlerinde (okuma alt testi hariç) aldıkları puanlar 

arasında anlamlı farka rastlanmıştır. Anne eğitim durumundaki 

sonuçlara benzer şekilde, babalarının eğitim düzeyi orta ve 

yüksek olan öğrencilerin eleştirel düşünme puanları, 

babalarının eğitim düzeyi düşük olan öğrencilerden anlamlı 

düzeyde yüksek bulunmuştur. 

• Eleştirel düşünme puanları, algılanan gelir düzeyine göre 

incelendiğinde, gruplar arasında araştırma, kendine güven, 

düşüncede esneklik alt testlerinde ve eleştirel düşünme toplam 

puanında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. 

Algıladıkları aile gelir düzeyi orta ve yüksek düzeyde olan 

öğrencilerin, eleştirel düşünme puanları algıladıkları aile gelir 

düzeyi düşük olan öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek 

bulunmuştur. 

Yapılan araştırmada, öğrencilerin eleştirel düşünme düzeyleri, kitle 

iletişim araçlarını kullanma sürelerine göre incelendiğinde, aşağıdaki 

sonuçlara ulaşılmıştır: 

• Öğrencilerin televizyon izleme ve bilgisayar kullanma 

sürelerinin artmasıyla eleştirel düşünme düzeyleri arasında 

negatif yönde, gazete ve dergi okuma sıklıklarının artmasıyla 

eleştirel düşünme düzeyleri arasında pozitif  yönde bir ilişkinin 

olduğu görülmektedir. Başka bir deyişle daha az televizyon 

izleyip daha az süre bilgisayar kullanan öğrencilerle, daha sık 

gazete ve dergi okuyan öğrencilerin eleştirel düşünme 
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düzeyleri, daha fazla televizyon izleyip bilgisayar kullanan 

öğrencilerle daha az gazete ve dergi okuyan öğrencilerin 

eleştirel düşünme düzeylerinden anlamlı düzeyde yüksek 

bulunmuştur. 

Öğrencilerin eleştirel düşünme düzeyleri, kitle iletişim araçlarını 

kullanma amaçlarına göre incelendiğinde, aşağıdaki sonuçlara 

ulaşılmıştır: 

• Araştırmada televizyonu, bilgi edinmek amacıyla izleyen 

öğrencilerin eleştirel düşünme puanlarının, televizyonu merak, 

boş zamanlarını değerlendirmek ve eğlenmek amacıyla 

seyreden öğrencilerin puanlarından anlamlı düzeyde yüksek 

olduğu saptanmıştır. 

• Gazete ve dergiyi bilgi edinmek için okuyan öğrencilerin 

toplam ve tüm alt testlerdeki eleştirel düşünme puanları, 

eğlenmek, boş zamanlarını değerlendirmek ve merak için 

okuyan öğrencilerin puanlarından anlamlı düzeyde yüksek 

bulunmuştur. 

• Bilgisayarı ödev yapmak için kullanan öğrencilerin toplam ve 

tüm alt testlerdeki eleştirel düşünme puanları, ödev yapmak 

için kullanmayan öğrencilerin eleştirel düşünme puanlarından 

anlamlı düzeyde yüksek iken, bilgisayarı eğlenmek-zaman 

geçirmek ve bilgisayar oyunları oynamak için kullanan 

öğrencilerin toplam ve tüm alt testlerdeki eleştirel düşünme 

puanları bilgisayarı belirtilen bu amaçlara yönelik 

kullanmayan öğrencilerin eleştirel düşünme puanlarından 
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anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur. Ayrıca bilgisayarı sohbet 

etmek ve e-posta göndermek amacıyla kullanan öğrencilerin 

eleştirel düşünme toplam, araştırma, okuma ve düşüncede 

esneklik alt boyutlarında aldıkları puanlar, bilgisayarı bu 

amaçla kullanmayan öğrencilerin puanlarından anlamlı 

düzeyde düşük bulunmuştur. Bilgisayarı internete girmek için 

kullanan öğrencilerin puanları ise, okuma ve araştırma alt 

boyutlarında anlamlı bir fark yaratmıştır. Elde edilen bulgulara 

göre bilgisayarı internete girmek amacıyla kullanan 

öğrencilerin eleştirel düşünme puanları bu amaçla 

kullanmayan öğrencilerin puanlarından belirtilen boyutlarda 

anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur. 

Medya okuryazarlığı dersi alma değişkenine göre kitle iletişim 

araçlarını kullanma sürelerinin farklılık gösterip göstermediği 

incelendiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

• Medya okuryazarlığı dersini alan öğrencilerin çoğunluğu 

(%78,5) günde en fazla üç saat televizyon izlerken,  

öğrencilerin sadece %21,5’i (%14’ü dört saat ve %7,5’i beş 

saat ve üzeri olmak üzeri üzere) dört saatten fazla televizyon 

seyretmektedirler. Medya okuryazarlığı dersi almayan 

öğrencilerin de çoğunluğu (%58,2) günde en fazla üç saat 

televizyon seyrederlerken dört saat ve üzeri televizyon 

seyredenlerin oranında belirgin bir artış görülmektedir. Medya 

okuryazarlığı dersi almayan öğrencilerin (%19,6’sı günde dört 
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saat ve %22,2’si günde beş saat ve üzeri olmak üzere) %41,8’i 

günde dört saatten fazla televizyon seyretmektedir.  

• Medya okur yazarlığı dersini alan öğrencilerin sadece % 6,7’si 

4 saatten fazla bilgisayar kullanırken, medya okuryazarlığı 

dersini almayan öğrencilerin % 11’i 4 saatten fazla bilgisayar 

kullanmaktadır. 

• Medya okuryazarlığı dersi alan öğrencilerin % 64,7’si her gün 

veya iki günde bir gazete okurken medya okuryazarlığı dersi 

almayan öğrencilerin % 50’si her gün veya iki günde bir 

gazete okumaktadır.  

• Medya okuryazarlığı dersini alan öğrencilerin %39,1’i 15 

günde bir dergi okurken, dersi almayan öğrencilerin %27,2’si 

15 günde bir,  dergi okumaktadır.  

Medya okuryazarlığı dersini alma değişkenine göre iletişim 

araçlarını kullanma amaçlarının farklılık gösterip göstermediği 

incelendiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

• Medya okuryazarlığı dersi alan öğrencilerin televizyon 

izlemedeki en büyük amaçları bilgi edinmek şeklindedir. 

Medya okuryazarlığı dersi alan öğrencilerin %35.8’ini 

oluşturan en büyük grubun televizyonu bilgi edinmek amacıyla 

izlediği belirlenmiştir. Öte yandan medya okuryazarlığı dersi 

almayan öğrencilerin televizyon izlemekteki birinci amaçları 

eğlenmektir. Medya okuryazarlığı dersi almayan öğrencilerin 

%39.6’sı televizyonu eğlenmek için izlediğini belirtirken yine 
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bu grubun televizyonu bilgi edinmek amacıyla izleyenleri  % 

21.7’dir.  

• Medya okuryazarlığı dersi alan öğrencilerin gazete okumaktaki 

en büyük amaçları bilgi edinmek olarak bulunmuştur. Medya 

okuryazarlığı dersi alan öğrencilerin %56’sını oluşturan en 

büyük grubu gazeteyi bilgi edinmek amacıyla okuduğunu 

belirtmiştir. Medya okuryazarlığı dersi almayan öğrencilerin 

de gazete okumaktaki en büyük amacı bilgi edinmek olmakla 

birlikte, bu öğrenciler içinde gazeteyi bilgi edinmek amacıyla 

okuyanların oranın %39 olduğu saptanmıştır.  

• Medya okuryazarlığı dersi alan ve almayan öğrencilerin dergi 

okuma amaçlarına bakıldığında, medya okuryazarlığı dersi 

alan öğrencilerin % 42,8’inin bilgi edinmek amacıyla dergi 

okuduğu, medya okuryazarlığı dersi almayan öğrencilerin ise 

% 29,3’unun dergiyi bilgi edinmek amacıyla okuduğu 

görülmektedir.  

• Medya okuryazarlığı dersini alan ve almayan öğrencilerin 

bilgisayarı kullanma amaçlarına yönelik elde edilen bulgulara 

göre, medya okur yazarlığı dersini alan öğrencilerin %26,8’i 

bilgisayarı oyun oynamak amacıyla kullanırken, medya 

okuryazarlığı dersini almayan öğrencilerin % 55.5’i bilgisayarı 

oyun oynamak amacıyla kullanmaktadır. Medya okuryazarlığı 

dersini alan öğrencilerin %42’si bilgisayarı eğlenmek amacıyla 

kullanırken medya okuryazarlığı dersini almayan öğrencilerin 

% 62,2’si bilgisayarı eğlenmek amacıyla kullanmaktadır. 
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Medya okuryazarlığı dersini alan öğrencilerin %39,6’sı 

bilgisayarı sohbet etmek ve e-mail göndermek amacıyla 

kullanırken medya okuryazarlığı dersini almayanların % 49’u 

bilgisayarı sohbet etmek ve e-mail göndermek amacıyla 

kullanmaktadır.  

Bu araştırma sonucunda, aşağıdaki öneriler sunulabilir: 

• İlköğretim ikinci kademede okutulan medya okuryazarlığı 

dersi alan ve almayan öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimleri 

arasında anlamlı farklılıkların olması önemli bir bulgudur. 

Ancak bu bulgunun örnekleme bağlı bir özellik olma olasılığı 

bulunduğundan daha fazla sayıda çalışma yapılması gerektiği 

düşünülmektedir. 

• Ülkemiz açısından oldukça yeni bir kavram olan medya 

okuryazarlığı alanında ilköğretim düzeyinde ölçme aracı ölçme 

aracının geliştirilmesinin, daha uzun vadeli boylamsal 

çalışmaların yapılmasının daha ayrıntılı bulgular sağlayacağı 

düşünülmektedir.  

• Medya okuryazarlığı eğitiminin, okul dışında, okul sonrası 

programlar, yaz kursları şeklinde yaygınlaştırılmasıyla, dünya 

genelinde de medya okuryazarlığının problem alanlarından biri 

olarak görülen, medya okuryazarlığı eğitiminin ülkemiz 

açısından hangi ortamlarda verilmesinin daha uygun olduğuna 

ilişkin bulgular ortaya koyacağı düşünülmektedir. 

• Eleştirel düşünme alanında ilköğretim düzeyinde sınırlı sayıda 
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araştırma mevcuttur. Bu amaçla ilköğretim düzeyine yönelik 

daha fazla sayıda araştırma ve projeye ihtiyaç olduğu 

görülmektedir. 

• Gerek eleştirel düşünmenin, gerekse medya okuryazarlığının 

birçok farklı bileşeni içeren yapılarından ötürü öncelikle bu 

eğitimi verecek öğretmenlerin ya da bireylerin yeterli düzeyde 

eğitilmeleri gerektiği düşünülmektedir. 
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EK-1 

Öğrenci Bilgi Formu 

 

  Sevgili Öğrenciler 

Bu anket formu, bazı kitle iletişim araçlarını kullanma 
alışkanlıklarınızı değerlendirmek için hazırlanmıştır. Bu soruları 
yanıtlarken sizin durumunuz için en uygun olan seçeneğin yanındaki 
kutucuğun ( ) içine işaret (x) koyunuz. İsim yazmanıza gerek yoktur. 
Lütfen hiçbir ifadeyi boş bırakmayınız. 

Göstereceğiniz ilgi ve tüm yardımlarınız için teşekkür ederim. 

                                 

                                  

KİŞİSEL BİLGİLER 

 

1. Yaşınız  ……. 
 

2. Cinsiyetiniz  

       Kız   Erkek 

 

3. Sınıfınız  
        6. Sınıf      7. Sınıf      8. Sınıf 
 

4. Annenizin Eğitim Düzeyi 
Okur yazar değil   Okur yazar  İlkokul   Ortaokul     Lise 

 Üniversite  

 

5.    Babanızın Eğitim Düzeyi 
Okur yazar değil   Okur yazar    İlkokul   Ortaokul     Lise   

Üniversite 

 

6.    Ailenizin Gelir Düzeyi 
 Düşük              Orta           Yüksek 

 

 

TELEVİZYON  

 

7.  Evinizde televizyon var mı?    
 Evet        Hayır 
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8.  Odanızda size ait televizyon var mı?  
 Evet        Hayır 

 

9. Genellikle günde kaç saat televizyon izlemektesiniz? 

 1saat        2 saat       3 saat       4 saat       5 saat       6 saat      

7 saat   8 saat ve üzeri 
 

10. Televizyonu hangi amaçla izlemektesiniz? 

  Bilgi edinmek 

 Boş zamanı değerlendirmek 

 Eğlenmek  
 Merak 

 

 

BİLGİSAYAR VE İNTERNET  

 

11. Evinizde bilgisayar var mı?     
 Evet        Hayır 

 

12. Evinizde internet bağlantısı var mı?  
 

 Evet        Hayır 
 

13. Odanızda size ait bilgisayar var mı?  
 Evet        Hayır 

 

14. Genellikle günde kaç saat bilgisayar kullanmaktasınız? 

 1saat        2 saat       3 saat       4 saat       5 saat       6 
saat      7 saat         

8 saat ve üzeri               Her gün değişmekte   Sadece 

hafta sonları   
 

 

15.  Bilgisayarı hangi amaçla kullanmaktasınız? (Birden çok 
seçenek işaretleyebilirsiniz) 

  Bilgisayar oyunları  oynamak 

 İnternete girmek 

 Eğlenmek, zaman geçirmek 

 Sohbet etmek ve posta göndermek (Mail atmak) 

 Ödev yapmak 
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GAZETE 

 

16. Evinize gazete alınır mı? 

 Evet        Hayır 
 

17. Siz gazete okur musunuz? 

 Evet        Hayır 
 

18. Ne kadar sık gazete okursunuz? 

Her gün okurum     2 günde bir  okurum   15 günde bir 

okurum     Ayda bir okurum                       Sadece hafta sonları 
okurum. 

 

19. Gazeteyi hangi amaçla okumaktasınız? 

  Bilgi edinmek 

 Günlük gelişmeleri takip etmek 

 Boş zamanı değerlendirmek 

 Eğlenmek  
 Merak 

 

DERGİ 
 

20. Dergi okur musunuz? 

 Evet        Hayır 
 

21. Ne kadar sık dergi okursunuz? 

Her gün okurum     2 günde bir  okurum   15 günde bir 
okurum     Ayda bir okurum 

 

22. Dergiyi hangi amaçla okumaktasınız? 

  Bilgi edinmek 

 Eğitim 

 Boş zamanı değerlendirmek 

 Eğlenmek  
 Merak 
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EK-2 

ELEŞTİREL DÜŞÜNCE EĞİLİMİ ÖLÇEĞİ 

 

AÇIKLAMA: Aşağıdaki her bir ifadeyi okuyunuz ve size en uygun gelen 

ifadenin karşılığını sağ taraftaki kutucuğa işaretleyiniz. Doğru ya da 
yanlış cevap yoktur. Lütfen çok düşünmeden aklınıza gelen ilk ifadeyi 

işaretleyiniz ve hiçbir ifadeyi boş bırakmayınız.                                                

    

Hiçbir 
zaman 

 

Nadiren  
Bazen  

Çoğu 
Zaman 

Her 

zaman 

1 Okumayı severim.            

2 

Okulda öğrendiğim konuları 
dış dünyayı anlamak için 
kullanırım. 

          

3 

Merak ettiğim bir şeyle ilgili 
birden çok kaynak toplarım.            

4 

En iyi arkadaşlarımla aynı 
fikirde olmadığım zaman bunu 
onlara söyleyemem.  

          

5 

Başkalarının neler 

düşündüğünü anlamak benim 
için önemlidir.   

          

6 

Önemli bir karar vermeden 
önce arkadaşlarım bana 
danışır.  

          

7 

Ödev yaparken kendime göre 
bir plan yaparım.           

8 

Düşüncelerimi doğru şekilde 
ifade etmekte zorlanırım.            

9 

Bir şey yapmam istendiği 
zaman nedenini öğrenmeye 
çalışırım. 

          

10 

Bir topluluk içerisinde 
fikirlerimi açıklamaktan 
çekinirim.  

          

11 

Bilmediğim ya da anlamından 
emin olmadığım kelimelere 
sözlükten bakarım. 

          

12 

Kompozisyon yazmaktan 

hoşlanırım.           

13 

Bir bilgiyi birden çok 
kaynaktan öğrenmeyi tercih 
ederim.   

          

14 

Haberleri izlerken doğru olup 
olmadığını düşünürüm.             

15 

Aklıma takılan konular 
hakkında soru sormaktan           
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çekinirim.  

16 

Hata yaptığımda nedenleri 
üzerinde düşünürüm.            

17 

Bir derste öğrendiğim bilgileri 
başka derslerde de 
kullanabilirim3, 

          

18 

Bir konu üzerinde çalışırken 
yaptığım plana uygun hareket 
ederim.   

          

19 

Bir araştırma yaparken çeşitli 
kaynaklardan yararlanırım.           

20 

Birisi konuşurken 
konuşmasını sonuna kadar 
dikkatlice dinlerim. 

          

21 

Bir konunun doğruluğundan 
emin değilsem doğruyu 
öğrenene kadar uğraşırım. 

          

22 Kitap okumak can sıkıcıdır.            

23 

Merak ettiğim konularda soru 

sormaktan çekinirim.           

24 

Benim gibi düşünmeyen 
insanların düşüncelerini 
anlamaya çalışırım.  

          

25 

Zor durumda kaldığımda 
birilerinden yardım 
istemekten çekinirim.  
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EK-3 

 

Madde Toplam ve Madde Kalan Değerleri 

 Ortalama 

Standart 

Sapma N 

Madde 

toplam 

Madde 

kalan 

s25 2,1065 1,19747 385 ,549 ,568 

s29 2,2104 1,17920 385 ,577 ,542 

s21 1,8078 ,98131 385 ,461 ,350 

s23 2,2805 1,30474 385 ,517 ,428 

s52 2,1117 1,04856 385 ,537 ,412 

s9 2,3065 1,27459 385 ,423 ,258 

s44 2,1818 1,28013 385 ,413 ,446 

s28 2,1429 1,24702 385 ,467 ,449 

s20 2,4000 1,27924 385 ,409 ,376 

s27 2,4078 1,25932 385 ,399 ,332 

s6 2,5766 1,31299 385 ,409 ,347 

s39 2,3247 1,42377 385 ,323 ,229 

s43 1,9948 1,10867 385 ,350 ,254 

s49 1,8649 1,02441 385 ,434 ,296 

s41 1,8519 1,07112 385 ,240 ,177 

s13 1,6753 ,90487 385 ,365 ,210 

s46 2,2468 1,15194 385 ,407 ,274 

s47 1,8545 ,99981 385 ,503 ,319 

s18 2,0831 1,08414 385 ,408 ,232 

s35 2,0364 1,21352 385 ,440 ,408 

s3 2,0935 1,13953 385 ,513 ,467 

s51 2,8701 1,46798 385 ,366 ,243 

s48 2,1039 1,13634 385 ,142 ,130 

s42 2,7351 1,10982 385 ,393 ,205 

s54 
2,0675 1,17731 385 ,244 ,139 
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EK-4 

 

Alt – Üst Grupların Madde Ortalama Puanları Arasındaki 
Farklar 

  N Ort. SS SHx t sd p 

s25 1 117 2,9402 1,29515 ,11974 11,890 251 ,000 

  2 136 1,4265 ,67366 ,05777 11,386 168,440 ,000 

s29 1 117 3,0940 1,21046 ,11191 12,602 251 ,000 

  2 136 1,5147 ,75997 ,06517 12,196 189,307 ,000 

s21 1 117 2,3846 1,07355 ,09925 9,612 251 ,000 

  2 136 1,3456 ,61317 ,05258 9,251 178,188 ,000 

s23 1 117 3,0769 1,34648 ,12448 10,765 251 ,000 

  2 136 1,5441 ,90158 ,07731 10,460 197,496 ,000 

s52 1 117 2,7692 1,17726 ,10884 10,747 251 ,000 

  2 136 1,4926 ,67765 ,05811 10,347 179,054 ,000 

s9 1 117 3,0256 1,30952 ,12107 10,211 251 ,000 

  2 136 1,5809 ,93139 ,07987 9,961 205,493 ,000 

s44 1 117 3,0427 1,31564 ,12163 11,136 251 ,000 

  2 136 1,4853 ,89431 ,07669 10,832 199,468 ,000 

s28 1 117 3,0855 1,24964 ,11553 13,361 251 ,000 

  2 136 1,4044 ,71366 ,06120 12,858 178,175 ,000 

s20 1 117 3,2650 1,22751 ,11348 11,230 251 ,000 

  2 136 1,7279 ,94647 ,08116 11,017 216,369 ,000 

s27 1 117 3,1453 1,18369 ,10943 9,899 251 ,000 

  2 136 1,7868 ,99932 ,08569 9,774 228,159 ,000 

s6 1 117 3,3419 1,25370 ,11590 9,814 251 ,000 

  2 136 1,8897 1,09999 ,09432 9,718 232,791 ,000 

s39 1 117 3,1111 1,42501 ,13174 9,299 251 ,000 

  2 136 1,6324 1,10090 ,09440 9,124 216,631 ,000 

s43 1 117 2,4872 1,20784 ,11167 7,648 251 ,000 

  2 136 1,5147 ,79801 ,06843 7,425 195,760 ,000 

s49 1 117 2,4615 1,16366 ,10758 8,814 251 ,000 

  2 136 1,3897 ,75201 ,06448 8,545 192,929 ,000 

s41 1 117 2,1368 1,15151 ,10646 5,444 251 ,000 

  2 136 1,4632 ,80653 ,06916 5,305 203,439 ,000 

s13 1 117 2,1282 1,02165 ,09445 7,826 251 ,000 

  2 136 1,2941 ,65679 ,05632 7,585 192,266 ,000 

s46 1 117 2,8718 1,23553 ,11422 8,620 251 ,000 

  2 136 1,6912 ,93899 ,08052 8,448 214,428 ,000 

s47 1 117 2,5214 1,12647 ,10414 10,595 251 ,000 

  2 136 1,3309 ,62129 ,05328 10,177 174,395 ,000 

s18 1 117 2,6496 1,16202 ,10743 8,652 251 ,000 

  2 136 1,5515 ,85045 ,07293 8,457 209,342 ,000 

s35 1 117 2,7863 1,24450 ,11505 10,342 251 ,000 

  2 136 1,4265 ,83117 ,07127 10,048 197,163 ,000 
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s3 1 117 2,8376 1,17413 ,10855 11,324 251 ,000 

  2 136 1,4485 ,75836 ,06503 10,978 192,860 ,000 

s51 1 117 3,5556 1,32902 ,12287 8,028 251 ,000 

  2 136 2,1912 1,36363 ,11693 8,044 247,105 ,000 

s48 1 117 2,3162 1,17187 ,10834 3,521 251 ,001 

  2 136 1,8235 1,05327 ,09032 3,493 235,518 ,001 

s42 1 117 3,3932 1,07445 ,09933 8,628 251 ,000 

  2 136 2,2941 ,95155 ,08159 8,550 233,865 ,000 

s54 1 117 2,4444 1,29618 ,11983 5,004 251 ,000 

  2 136 1,7206 1,00142 ,08587 4,910 216,637 ,000 
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