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Özet
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının eğitimde mizah kullanımına
yönelik görüşlerini belirlemektir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır.
Araştırmaya 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda öğrenim gören 221 öğretmen adayı
katılmıştır. Bu araştırmada, Türkçe öğretmeni adaylarının Türkçe derslerinde mizah
kullanımına yönelik görüşlerini belirlemek üzere "Eğitimde Mizahın Kullanımına
Yönelik Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS programı
kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, betimsel istatistik, bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü
ANOVA testi yoluyla analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan Türkçe öğretmeni adayları,
mizahın eğitimde gerekli olduğunu, dil ve öğretime etkisinin olumlu olduğunu, sınıf
düzeninin sağlanması konusunda olumsuz yönünün olmadığını düşünmektedirler. Türkçe
öğretmeni adaylarının mizah kullanımıyla ilgili görüşleriyle yaş, cinsiyet, ekonomik
durum, yaşanılan yer arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Türkçe öğretmeni
adaylarının mizah kullanımıyla ilgili görüşleriyle sınıf değişkeni arasında anlamlı bir
farklılık bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Mizah, Türkçe öğretmeni adayları.
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Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eğitimde Mizah Kullanımına İlişkin Görüşleri

Opinions of Pre-Service Turkish Teacher on The Use of Humor in
Education
Abstract
The purpose of this research is to determine the opinions of pre-service teachers
for the use of humor in the educational context. Descriptive scanning model was used in
the study. 221 pre service Turkish teacher participated the research who educated
Çanakkale Onsekiz Mart University Department of Turkish Language Education, in the
fall semester of the 2017-2018 academic year. In this study, "Attitude Scale for the Use
of Humor in Education" was used to determine the opinions of the pre-service Turkish
teacher regarding the use of humor in Turkish lessons. SPSS program was used in the
analysis of research data. The data of the study were analyzed by descriptive statistics,
independent groups t-test, one-way ANOVA test. At the end of the research, the opinions
of the pre-service Turkish teacher about the use of humor in education have been
determined. Pre-service Turkish teacher think that humor is necessary in education, that
the effect of language and teaching is positive, and that there is no negative aspect in the
provision of classroom instruction. There was no significant difference between age,
gender, economic situation and place of living in the opinions of pre-service Turkish
teacher regarding their use of humor. There was a meaningful difference between the
classroom changer and the opinions of pre-service Turkish teacher regarding the use of
humor.
Keywords: Education, Humor, Pre-service Turkish teacher.

Giriş
İnsanları topluma kazandıran, toplumun hedefleri doğrultusunda yetiştirilmesini
sağlayan eğitimdir. Yapılandırmacı eğitim anlayışıyla, bireylere olaylara farklı bakış
açılarından bakma becerisi kazandırılmaya çalışılmaktadır. Eğitimin mihenk taşlarından
birisi de dildir. Dilin başarılı bir şekilde bireylere öğretilmesi, eğitimin hedeflere
ulaşmasında önemlidir. 2006 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda dil becerileri (okuma,
yazma, dinleme, konuşma) yanında bireylerin hayat boyu kullanacakları temel beceriler
yer almıştır. Bu temel beceriler; Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, eleştirel
düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim kurma, problem çözme, araştırma, karar verme, bilgi
teknolojilerini kullanma ve girişimcilik becerileridir. 2018 Türkçe Dersi Öğretim
Programı’nda ise Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde (TYÇ) sekiz anahtar yetkinlik
belirlenmiştir. Bu yetkinlikler, anadilde iletişim, yabancı dillerde iletişim, matematiksel
yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler, dijital yetkinlik, öğrenmeyi öğrenme,
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sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler, inisiyatif alma ve girişimcilik, kültürel
farkındalık ve ifade olarak yer almaktadır. Bu beceriler incelendiğinde bireylerin sadece
dil öğrenmesi yeterli değildir, bireylerin bu becerileri aynı zamanda hayat boyu
kullanmaları gerekmektedir. Bu yüzden derslerde bu becerileri kullanabileceği dil
öğrenme etkinlikleri yapılması gerekmektedir. Bu etkinlikler yapılırken mizahın
kullanılması dersleri hem eğlenceli hem de öğretici yapacaktır.
Mizah konusu, insan unsurundan ortaya çıkmış ve gülme, kahkaha atma,
gülümseme gibi davranışlarla dışa vurulmuştur (Deckers ve Ruch, 1992). Mizahla
uğraşanlar her ne kadar bu kavramı açıklarken ortak bir noktada buluşmamış olsalar da
mizahı oluşturan unsurun insan olduğu konusunda hemfikir olmuşlardır. Bergson’a
(1996: 11) göre mizahı oluşturan yapı taşı insandır. İnsanlar, insana özgü davranışlar ve
hareketlere mizah yüklerler. Günlük hayat, politika, sosyal olaylar, her şey mizahın
konusu olabilir. Kırıcı olmamak hususuyla her olayda mizah kullanılabilir (Pala, 1995:
286). Toplumda yaşanan kötü olayların mizaha döküp iyileştirici faydalar beklemek,
mizahın önemli bir parçasıdır.
Kökeni Arapçadan gelen “müzah” sözcüğü Osmanlı-Türkçe Ansiklopedik
Lûgat’te (Develioğlu, 1993: 655) latife, eğlence ve şaka olarak tanımlanırken, Türkçe
sözlükteki karşılığı (TDK, 2005: 806) güldürme, eğlendirme, bir kimsenin davranışına
incitme amacı olmaksızın takılma; gerçek olayların güldürücü yanlarını sunan edebiyat
türü, ironi şeklinde verilmiştir. Nesin (2001: 20) mizah terimi yerine gülmece sözcüğünü
kullanmıştır. Nesin’e göre bir şeyin mizah olması için tüm işlevlerinin başında kişiyi
güldürmesi gerekmektedir. Türklerde mizah kavramının ortaya çıkışını Divânu Lugati’tTürk’e dayandırabilir. Bu kavram Divânu Lugati’t-Türk’te “külüt” olarak nitelendirilmiş,
insanları güldüren şey anlamında kullanılmıştır. Özellikle 12. yüzyıldan sonra insanların
taklitler, kukla vb. yollarla şakalar yapıp eğlendikleri görülmektedir. Saraylarda insanları
güldürmek için bulunan kişilerin ise bilgili ve zeki insanlardan oluştuğu görülmektedir
(Kortantamer, 2004: 139). Selçuklu Dönemi’nde Nasreddin Hoca ve Keloğlan, Osmanlı
Dönemi’nde ise Karagöz tiplemesi, orta oyunu, meddah gibi köy seyirlik oyunları
insanları güldürme amaçlı ortaya çıkmışlardır. Mizah, Cumhuriyet Dönemi’nde mizah
dergileri, komedi filmleriyle varlığını sürdürmüş; günümüzde ise stand-up gösterileri,
sosyal, caps, youtube vb. yöntemlerle varlığını devam ettirmektedir. Loomans ve Kolberg
(2002) mizahın insanlar arasındaki etkili iletişimi geliştirdiğini ifade etmiştir. Mizah,
stresten uzaklaşmamızı, mutluluk hormonu salgılamamızı sağlar. Mizah yoluyla
motivasyonumuzu arttırıp hayata daha pozitif bakma şansı yakalanabilir (Berk, 2001:
323-339; Cornett, 1986; Özenç, 1998: 6). Mizahın pozitif etkilerinin yanında negatif
etkileri de bulunmaktadır (Özkan, 2008; Özbay, Palancı, Kandemir ve Çakır, 2012).
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Mizah, çocuk ruhunu besleyen yegane araçlardan biridir (Işık ve Kolçak, 1953:
33). Çocukları mizahla beslemek, onların sosyalleşmesini, paylaşımlarının artmasını
sağlar. Mizah, bireylerin toplum önünde rahatça kendilerini ifade edebilmelerini sağlar.
Mizah yoluyla bireyler dili doğru, güzel ve etkili kullanabilirler (Pilancı, 1998: 27).
Mizah yoluyla farklı zekâ türlerine sahip olan öğrenciler tespit edilebilir (Akt. Çelik,
2006: 23-24). Mizahın belirlenen faydalarını yanında mizah kavramını bütün boyutlarıyla
ölçmek zordur (Yardımcı, 2010). Mizahla ilgili eğitsel çalışmalar ve bireylerin mizah
tarzlarını belirlemeye yönelik çalışmalar çoğunlukla yapılmıştır (Saltuk, 2006; Yerlikaya,
2003; Yerlikaya, 2009). Mizahın öğrencilerin ders tutumlarına ve başarılarına yönelik
etkisinin olumlu olduğu sonucu, yapılan farklı çalışmalar ile kanıtlanmıştır (Avşar, 2008;
Aydın, 2006; Chabeli, 2008; Çelik, 2006; Kaplan ve Pascoe, 1977; Kaya, 2011; Oruç,
2007; Özkan, 2008; Savaş, 2009; Sidekli, Yavaşer ve Aydın, 2014; Topuz, 1995).
Mizahın eğitim öğretim alanında kullanılması öğretmenlerin kişisel tercihlerine
bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın amacı, Türkçe öğretmeni
adaylarının eğitsel bağlamda mizahın kullanımına yönelik görüşlerini saptamaktır.
YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelleri
geçmişte olmuş veya olmaya devam eden olayları, olduğu şekli ile betimlemeyi amaçlar
(Karasar, 2006). Bu bağlamda, bu araştırmada tarama modeli kullanılarak öğretmenlerin
mizaha yönelik görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır.
Örneklem Grubu
Araştırmaya 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda öğrenim gören 221
öğretmen adayı katılmıştır. Örneklem grubunun dağılımı Tablo 1’de belirtilmiştir.
Tablo 1
Çalışmanın Örneklemi
Grup
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf

Frekans (N)
70
79
72
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Yüzde (%)
31,67
35,74
32,57
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Veri Toplama Aracı
Bu araştırmada, Türkçe öğretmeni adaylarının Türkçe derslerinde mizah
kullanımına yönelik tutumlarını ölçmek üzere “Eğitimde Mizahın Kullanımına Yönelik
Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Balta (2016) tarafından hazırlanan bu ölçek toplam 17
maddeden oluşmaktadır. Bu maddeler "kesinlikle katılmıyorum", "katılmıyorum", "orta
düzeyde katılıyorum", "katılıyorum" ve "kesinlikle katılıyorum" olmak üzere beş
kategoride toplanmıştır. Ölçeğe "Kesinlikle Katılmıyorum" kategorisinden başlanarak
sırasıyla 1,2,3,4,5 şeklinde puanlama verilmiştir. Uygulanan ölçeğin Cronbach's Alpha
güvenirlik katsayısı 0.925 olarak hesaplanmıştır. Madde analiz çözümlemesi Varimax
Faktör Analizi ile yapılmış ve üç faktör altında toplanmıştır. Birinci faktör, 5 maddeden
oluşan ‘’Eğitimde Gerekli Görme Boyutu” varyans değeri %24.174, ikinci faktör 8
maddeden oluşan ‘’Dil ve Öğretime Etki Boyutu” %19.920, üçüncü faktör 4 maddeden
oluşan “Sınıf Düzeninin Sağlanmasına Etki Boyutu” %16.377 olarak saptanmıştır.
Verilerin Analizi
Eğitimde Mizahın Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği’ne ait verilerin analizinde
SPSS programı kullanılmıştır. Veriler; iç tutarlılık güvenirlik katsayısı (Cronbach Alpha)
analizi, betimsel istatistik, bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü ANOVA testi analizleri
yapılarak çözümlenmiştir.
Bulgular ve Yorum
Tablo 1.Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eğitimde Mizah Kullanımıyla İlgili
Verdikleri Cevaplara İlişkin Tanımlayıcı İstatistik Analizi
Madde
No

x̄

ss

Eğitimde Gerekli Görme

4.36

.64

7

Çocukların mizahi yönden eğitilmeye ihtiyaçları vardır.

4.31

.74

5

Eğitimde çocukların mizah yönünden gelişmeleri
yaratıcılıklarının da gelişmesini sağlar.

4.36

.75

1

Eğitimde mizah gereklidir.

4.37

.81

6

Mizah olaylara farklı açıdan bakabilmeyi sağlar.

4.38

.74

2

Eğitimde mizah çocuğa sosyalleşme imkânı tanır.

4.39

.79

Dil ve Öğretime Etki

4.26

.61

Faktör
1

Faktör
2
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9

Görsel okuryazarlıkta mizah kullanılmalıdır.

4.15

.87

3

Mizahın, öğretim programlarında önemli bir yeri olmalıdır.

4.22

.79

14

Mizah unsurları bilginin akılda kalıcılığını sağlar.

4.23

.90

8

Ders anlatırken mizah diline başvurulmalıdır.

4.23

.81

10

Mizah, çocuğun dil gelişimine olumlu etki eder.

4.26

.76

4

Mizah dilinin sözcük dağarcığını zenginleştirici gücü vardır.

4.31

.75

12

Mizahın öğreticilik yönü vardır.

4.31

.74

11

Mizah, anlatıma zenginlik kazandırır.

4.42

.70

2.21

.82

2.04

1.2
3

Faktör
3

Sınıf Düzeninin Sağlanmasına Etki
Mizah sınıf ortamında olumlu etki yaratmaz.

13
15

Ders esnasında öğrencilerin mizaha yönelmeleri öğretmen
otoritesini sarsar.

2.38

1.0
4

16

Sınıf ortamında mizah karmaşaya sebep olur.

2.31

.95

17

Mizah sınıfta kurulu olan disiplini bozar.

2.11

.91

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan Türkçe öğretmeni adayları mizahın
eğitimde gerekli (x̄=4.36), dil ve öğretime etkisinin olumlu olduğunu (x̄=4.26) ifade
etmektedirler; Türkçe öğretmeni adaylarının sınıf düzeninin sağlanması konusunda ise
olumsuz düşündükleri görülmektedir (x̄=2.21). Türkçe öğretmeni adayları, çocukların
mizahi yönden eğitilmesi gerektiğini, mizahın çocukların yaratıcılıklarını da
geliştirdiğini, eğitimde mizahın gerekli olduğunu, olaylara farklı açıdan bakabilmeyi
sağladığını ve çocuğun sosyalleşmesi bakımından önemli olduğunu belirtmektedir.
Türkçe öğretmeni adayları görsel okuryazarlıkta, öğretim programlarında, bilginin akılda
kalıcılığını

sağlamak

için,

ders

anlatırken

mizahın

kullanılması

gerektiğini

belirtmektedirler. Ayrıca mizahın çocuğun dil gelişimine olumlu bir etkisinin olduğunu,
sözcük dağarcığını zenginleştirdiğini, öğreticilik yönünün olduğunu, anlatıma zenginlik
kazandığını düşünmektedirler. Türkçe öğretmeni adayları, mizahın sınıf ortamında
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olumlu bir etki yaratacağını, öğretmenin otoritesini sarsmayacağını, sınıf içerisinde
karmaşaya sebep olmayacağını, sınıfta kurulu olan düzeni bozmayacağını ifade
etmektedir.
Tablo 2.Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eğitimde Mizah Kullanımıyla İlgili
Cinsiyete Göre t-testi Sonuçları
Boyut
Eğitimde Gerekli Görme
Dil ve Öğretime Etkisi
Sınıf Düzeninin Sağlanmasına Etkisi

Cinsiyet

N

x̄

ss

Kadın

152 4.37

.59

Erkek

68

4.33

.74

Kadın

152 4.26

.59

Erkek

68

4.27

.64

Kadın

153 2.18

.76

sd
t
p
218 .432 .66

218 .075 .94

218 .701 .48

Erkek

67

2.27

.96

Madde

Cinsiyet

N

x̄

ss

13. Mizah sınıf ortamında olumlu etki

Kadın

153 1.93 1.12

sd
t
p
.09 2.017 .04

yaratmaz.

Erkek

68

.17

2.29 1.42

Tablo 2 incelendiğinde Türkçe öğretmeni adaylarının mizah kullanımıyla ilgili
görüşlerinin alındığı “eğitimde gerekli görme” (t(218)=.432; p>.05), “dil ve öğretime etki”
(t(218)=.075; p>.05) ve “sınıf düzeninin sağlanmasına etki” (t(218)=.701; p>.05)
faktörleriyle cinsiyetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı
görülmektedir. Araştırmada, “Mizah sınıf ortamında olumlu etki yaratmaz.” (t(218)=.701;
p>.05) maddesinde cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunduğu görülmektedir. Buna
göre kadın öğretmen adayları, erkek öğretmen adaylarına göre mizahın sınıf ortamında
olumlu etki yaratacağına daha çok inandıkları görülmektedir.
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Tablo 3.Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eğitimde Mizah Kullanımıyla İlgili Yaşa
Göre ANOVA Testi Sonuçları
Boyut
Eğitimde Gerekli
Görme

Varyansın

Kareler

Kaynağı

Toplamı

Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam

Dil ve Öğretime Etkisi

.822

Toplam

216

90.991

219

.546

Sağlanmasına Etkisi

Gruplar İçi

3

81.247

216

81.793

219

4.611

3

Gruplar Arası
Sınıf Düzeninin

3

90.169

Gruplar Arası
Gruplar İçi

sd

146.017

Kareler

F

p

.65

.58

.65

.48

.69

.48

2.27

.08

2.27

Ortalaması

216

Toplam

150.628 219
Tablo 3 incelendiğinde “eğitimde gerekli görme” (F=58; p>.05). “dil ve öğretime
etki” (F=.69; p>.05). “sınıf düzeninin sağlanmasına etki” (F=.08; p>.05) faktörleriyle
Türkçe öğretmeni adaylarının yaşları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
olmadığı belirlenmiştir.

Tablo 4.Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eğitimde Mizah Kullanımıyla İlgili
Yaşadıkları Yere Göre ANOVA Testi Sonuçları
Boyut
Eğitimde Gerekli
Görme

Varyansın

Kareler

Kaynağı

Toplamı

Gruplar Arası

Kareler
Ortalaması

1.078

3

.359

Gruplar İçi

88.546

215

.412

Toplam

89.624

218

.939

3

.313

79.235

215

.369

Gruplar Arası
Dil ve Öğretime Etkisi

sd

Gruplar İçi
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F

p

.87
3

.456

.84
9

.468
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Toplam

80.174

218

.696

3

.232

Gruplar İçi

149.642

215

.696

Toplam

150.338

218

Gruplar Arası
Sınıf Düzeninin
Sağlanmasına Etkisi

.33
3

.801

Tablo 4 incelendiğinde “eğitimde gerekli görme” (F=.873; p>.05). “dil ve
öğretime etki” (F=.849; p>.05). “sınıf düzeninin sağlanmasına etki” (F=.333; p>.05)
faktörleriyle Türkçe öğretmeni adaylarının yaşadıkları yer arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir.
Tablo 5.Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eğitimde Mizah Kullanımlarının
Ekonomik Durumlarına Göre ANOVA Testi Sonuçları

Boyut

Eğitimde Gerekli
Görme
Dil ve Öğretime
Etkisi

Varyansın

Kareler

Kaynağı

Toplamı

Gruplar Arası

Sağlanmasına Etkisi

sd

Ortalamas

2

.625

Gruplar İçi

89.742

217

.414

Toplam

90.991

219

Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam

.025

F

p

1.511

.223

.034

.967

1.269

.283

ı

1.249

Gruplar Arası
Sınıf Düzeninin

Kareler

2

.013

81.767

217

.377

81.793

219

1.741

2

.870
.686

Gruplar İçi

148.887

217

Toplam

150.628

219

Tablo 5 incelendiğinde “eğitimde gerekli görme” (F=1.511; p>.05). “dil ve
öğretime etki” (F=.034; p>.05). “sınıf düzeninin sağlanmasına etki” (F=1.269; p>.05)
faktörleriyle Türkçe öğretmeni adaylarının ekonomik durumları arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir.
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Tablo 6.Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eğitimde Mizah Kullanımıyla İlgili
Sınıflarına Göre ANOVA Testi Sonuçları

Boyut

Eğitimde
Gerekli Görme

Varyansın

Kareler

Kaynağı

Toplamı

Gruplar
Arası
Gruplar İçi

.421

Toplam
Gruplar
Arası
Dil ve Öğretime
Gruplar İçi
Etkisi
Toplam
Gruplar
Sınıf Düzeninin Arası
Sağlanmasına
Gruplar İçi
Etkisi
Toplam
14.Mizah
Gruplar
unsurları
Arası
bilginin akılda Gruplar İçi
kalıcılığını
Toplam
sağlar.
Tablo 6’nın devamı

Boyut

15. Ders
esnasında
öğrencilerin
mizaha
yönelmeleri
öğretmen
otoritesini sarsar.

sd

Ortalamas

.140

88.875

214

.415

89.296

217

1.142

3

.381

79.031

214

.369

80.174

217

6.711

3

2.237

142.701

214

.667

149.412

217
3

2.779

171.316

215

.797

179.653

218

8.337

Kareler

Kaynağı

Toplamı

F

p

.338

.798

1.031

.380

3.355

.020

3.488

.017

ı
3

Varyansın

Gruplar
Arası

Kareler

Ortalamas

F

p

4.142

.007

ı

13.248

3

4.416

Gruplar İçi

228.151

214

1.066

Toplam

241.399

217
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Farklılık

B-A

A-B

Kareler
sd

Anlamlı

Anlamlı
Farklılık

B-A
B-C
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A: 1. Sınıf; B: 2.Sınıf; C: 3. Sınıf; D: 4. Sınıf
Tablo 6 incelendiğinde “eğitimde gerekli görme” (F=.388; p>.05). “dil ve
öğretime etki” (F=1.031; p>.05), faktörleriyle Türkçe öğretmeni adaylarının sınıfları
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. “Sınıf düzeninin
sağlanmasına etki” (F=3.355; p>.05). Türkçe öğretmenlerinin sınıfları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir. Bu farklılığın hangi
sınıflardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan Tukey testi sonucuna göre ikinci
sınıf öğrencileri (x̄=2.47), birinci sınıf öğrencilerine göre mizahın sınıf düzeninin
sağlanmasına olumlu katkı sağlayacağını düşünmektedirler. Araştırmada kullanılan ölçek
maddeleri birebir analiz edildiğinde “Mizah unsurları bilginin akılda kalıcılığını sağlar.”
maddesiyle, Türkçe öğretmeni adaylarının sınıfları arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir farkın olduğu görülmektedir. Tukey testi sonucuna göre bu farkın 1. sınıf ve 2. sınıf
öğretmen adayları arasında olduğu görülmektedir. Buna göre 1. sınıf öğretmen adayları,
2. sınıf öğretmen adaylarına göre mizahın, bilginin akılda kalıcılığına daha çok katkı
yapacağına inandıklarını ifade etmektedirler. “Ders esnasında öğrencilerin mizaha
yönelmeleri öğretmen otoritesini sarsar.” maddesiyle Türkçe öğretmeni adaylarının
sınıfları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. Tukey testi
sonucuna göre bu farkın 1, 2 ve 3. sınıf öğretmen adayları arasında olduğu görülmektedir.
Buna göre 2. sınıf öğretmen adayları, 1. ve 3. sınıf öğretmen adaylarına göre ders
esnasında öğrencilerin mizaha yönelmelerinin öğretmenin otoritesini sarsacağını
düşünmektedirler.
TARTIŞMA ve SONUÇ
“Yüksek mizah duygusuna sahip bireyler, daha iyimser ve cana yakındırlar”
(Abel ve Maxwell, 2002). Araştırmaya katılan Türkçe öğretmeni adayları, mizahın
eğitimde gerekli olduğunu, dil ve öğretime etkisinin olumlu olduğunu, sınıf düzeninin
sağlanması konusunda olumsuz yönünün olmadığını düşünmektedirler. Türkçe
öğretmeni adayları, çocukların mizahi yönden eğitilmesi gerektiğini, mizahın çocukların
yaratıcılıklarını da geliştirdiğini, olaylara farklı açıdan bakabilmeyi sağladığını ve
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çocuğun sosyalleşmesi bakımından önemli olduğunu ifade etmektedirler. Ayrıca mizahın
çocuğun

dil

gelişimine

olumlu

bir

etkisinin

olduğunu,

sözcük

dağarcığını

zenginleştirdiğini, öğreticilik yönünün olduğunu, anlatıma zenginlik kazandığını
belirtmektedirler. Türkçe öğretmeni adayları mizahın sınıf ortamında olumlu bir etki
yaratacağını, öğretmenin otoritesini sarsmayacağını, sınıf içerisinde karmaşaya sebep
olmayacağını, sınıfta kurulu olan düzeni bozmayacağını ifade etmektedirler. Mizah, etkili
iletişim kurmada etkili yollardan biridir (Özden, 2011: 144). Öğrenciler, öğretmenler ve
veliler mizah yoluyla daha iyi anlaşma, iletişim kurma fırsatı yakalayabilirler. Okulda
etkili iletişimin önemli olduğu yerlerden birisi de okul yönetimidir. Recepoğlu (2011),
araştırmasında okul müdürlerinin mizah tarzlarının okullardaki örgütsel yapılanmada ve
okulun işleyişinde önemli olduğunu vurgulamıştır. Özellikle okul yöneticilerinin kendi
aralarında, öğretmenlerle ve öğrencilerle olan ilişkilerinde mizahi dili kullanımları
gerekmektedir. Yılmaz (2011: 34), mizahın yöneticilerin kullanabileceği en güçlü
araçlardan biri olması” gerektiğini ifade etmektedir. Okulun düzenini sağlamada, sınıfın
düzenini sağlamada mizahtan yararlanılabilir.
Türkçe öğretmeni adayları görsel okuryazarlıkta, öğretim programlarında,
bilginin akılda kalıcılığını sağlamak için, ders anlatırken mizahın kullanılması gerektiğini
belirtmektedirler. Özellikler son zamanlarda teknolojinin de gelişmesiyle görsele çok
önem veren bir toplum haline gelinmektedir. Bu yüzden mizahın farklı görsellerle etkili
bir şekilde kullanılması sağlanabilir. Öğretmen adaylarının bu düşüncelerini yapılan diğer
çalışmalar da göstermektedir. Mizah etkinlikleriyle beraber yapılan dersler, geleneksel
öğretime göre daha başarılı ve öğrencilerin derse olan ilgisini artırdığı görülmektedir
(Altunkara, 2013; Aydın, 2006; Çelik, 2014; Durmaz, 2007; Durualp, 2006; Kılıç-Özün,
2010; Özalp, 2006; Özüredi, 2009; Savaş, 2014; Yılmaz, 2013; Yolcu, 2013). Y ve Z
kuşağının internet yatkınlığı sebebiyle bu dönemde mizah öğrenciler arasında youtube,
vine, caps vs. farklı şekillerle yaygın olarak kullanılmaktadır (Karahisar, 2015). Burada
öğretmenler ve aileler tarafından dikkat edilmesi gereken konu, mizahın abartıya,
aşağılamaya ve küçümsemeye kaçmaması olacaktır. “Mizah, bazen de tehlikeli bir silah
olabilir. Mizah kullanırken aşağılamadan küçümsemeden kaçınılması gerekir” (Öz ve
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Hiçdurmaz, 2010: 84). İnternet dünyadaki bütün insanları, sanal bir dünyada
toplamaktadır. Bu sanal dünyada bireylerin mizah gelenekleri birbirleri arasında
paylaşılmakta, farklı milletlerden insanlar, dünyanın ortak görsel mizah belleğini sanal
alemde yaratılmakta ve paylaşılmaktadır (Özdemir, 2008).
Türkçe öğretmeni adaylarının mizah kullanımıyla ilgili görüşleriyle yaş,
cinsiyet, ekonomik durum, yaşanılan yer arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.
Türkçe öğretmeni adaylarının mizah kullanımıyla ilgili görüşleriyle sınıf değişkeni
arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Traş, Arslan ve Mentiş Taş (2011)
araştırmalarında cinsiyet ile katılımcı mizah ve kendini geliştirici mizah arasında anlamlı
bir fark bulamamışlar, erkek öğretmen adaylarının kadın öğretmen adaylarına göre
saldırgan mizah ve yıkıcı mizah düzeylerinin yüksek olduğunu ifade etmişlerdir. Aynı
araştırmanın sonucuna göre olumlu bir benlik saygısı ve problem çözme yaklaşımı,
olumlu mizah duygusunu oluşmasını sağlamaktadır. Çayır ve Emhan (2017)
araştırmalarında mizahla politik algı arasında negatif yönlü bir ilişkinin olduğunu ifade
etmişlerdir.
Sonuç olarak mizahın, eğitim sisteminde, eğitim yönetiminde, sosyal ilişkilerde,
etkili iletişimde önemli bir yeri vardır. Öğretim programlarına, öğretmen adaylarının
mizahı derslerde nasıl kullanabileceğine yönelik dersler koyulursa yapılandırmacı eğitim
anlayışı doğrultusunda Türkçe derslerinden daha çok verim alınabilir, öğrenciler hem
eğlenip hem de öğrenebilirler.
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