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Özet

Bu ara!tırmada ö"retmenlerin kendini sansürleme iste"i algıları 
ile toplumsal cinsiyet e!itli"i, örgütsel dı!lanma ve örgütsel engel 
algıları arasındaki ili!ki durumunun açıklanması amaçlanmı!tır. 
Ara!tırmada nicel yöntemlerden biri olan ili!kisel tarama yön-
temi kullanılmı!, veriler 2020-2021 e"itim ö"retim yılında Bolu 
il genelinde kamuda çalı!an ortaokul ö"retmenlerinden toplan-
mı!tır. Evrende yer alan 493 ki!i ara!tırmaya dâhil edilmi!tir. 
Ara!tırma sonuçlarına göre; ö"retmenlerin kendilerini sansürle-
me algıları ile toplumsal cinsiyet e!itli"i ve alt boyutları arasında 
dü!ük düzeyli negatif yönlü anlamlı bir ili!ki oldu"u sonucuna 
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ula!ılmı!tır. Buna kar!ın ö"retmenlerin kendini sansürleme algı-
ları ile örgütsel engel, örgütsel dı!lanma ve alt boyutları arasında 
ise dü!ük düzeyli pozitif yönlü anlamlı ili!kinin oldu"u sonucuna 
ula!ılmı!tır. Bu sonuçlar ba"lamında ö"retmenlerin örgütsel dı!-
lanma ve örgütsel engel algılarında kendilerini sansürleme gere-
"i duydukları görülmü!, okullarda demokratik çalı!ma ortamla-
rının olu!turulması önerilmi!tir. 

Anahtar Sözcükler: Kendini Sansürleme, Ö"retmen, Örgütsel 
Dı!lanma, Örgütsel Engeller, Toplumsal Cinsiyet E!itli"i

Abstract
The purpose of this study is to uncover the relationship between 
teachers’ perceptions of self-censorship and perceptions of gender 
equity, organizational ostracism, and organizational obstruction. 
The correlational research method, which is one of the quantita-
tive methods, was used for the study. Data were collected from 
493 secondary school teachers working in public service through-
out Bolu province in the academic year 2020-2021. The results of 
the study show that there is a low negative significant relation-
ship between teachers’ perception of self-censorship and gender 
equity and its sub-dimensions. On the other hand, it was found 
that there is a low positive significant relationship between teach-
ers’ perception of self-censorship and organizational obstruction, 
organizational ostracism and its sub-dimensions. In the context 
of these findings, it was noted that teachers need to censor them-
selves in their perceptions of organizational ostracism and organ-
izational obstruction, and it is suggested that democratic work 
environments be created in schools.

Keywords: Self-Censorship, Teachers, Organizational Ostra-
cism, Organizational Obstruction, Gender Equity.

Extended Abstract
Teachers working in schools with social and open systems have to 
maintain their lives by adapting to both the environment they live 
in and the school. This adaptation process affects the behavior of 
teachers. At the core of this influence, there are thoughts such as 
‘What will people say?’, ’How will they treat me at school?’, and 
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these thoughts are reflected in the teachers’ behavior. In time, 
this reflection may cause teachers to hide, prevent, censor, in-
stead of expressing their own thoughts openly in some cases. 

Self-censorship: The concept of censorship, which has taken its 
place in the literature in recent years, can be explained as; indi-
viduals hiding their ideas from the person or people they believe 
to be different from themselves, and preferring to remain silent 
despite the availability of a suitable environment (Hayes, Shan-
ahan & Glaynn, 2005; akt. Co!kun, Durak & Elgin, 2012). Social 
gender equality: Gender equality, can be explained as; the equali-
ty of men and women in the distribution of roles in societies, and 
the value given to the person not discriminating between men 
and women. Equality here means that rights, responsibilities and 
opportunities will not change depending on gender, not biological 
equality between men and women (Cesur, 2018). Organizational 
Ostracism: It is the whole of the behaviors of the employee not be-
ing taken into account in terms of other employees, being isolat-
ed, being ignored, and not being taken into account in activities 
(Yıldız & Develi, 2018). Organizational barrier: It can be defined 
as having the idea that the activities of the individual in the or-
ganization are hindered, made difficult or their morale is lowered 
(Gibney, Zagenczyk & Masters, 2009; Gibney, Zagenczyk, Fuller, 
Hester & Caner, 2011). 

It can be thought that the positive studies on gender equality in 
Turkey in recent years will enable teachers to express their views 
in this direction clearly without the need for censorship. Howev-
er, teachers who do not want to be ostracized by their colleagues 
and school administration and to be exposed to organizational 
obstacles can hide their original views and express their opinions 
in the direction of common thought in the school due to reasons 
such as political opinion, union, bureaucracy, and their career. 
Female teachers may, for example, feel the need to censor their 
thoughts, especially towards school administration, for reasons 
such as making a curriculum suitable for their own wishes in 
order to spend more time with their children and family. On the 
other hand, teachers who express their thoughts clearly and do 
not feel the need for censorship may encounter organizational os-
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tracism and organizational barriers in schools over time. It may 
be assumed that teachers who do not want to face these ostracism 
and obstacles will need to hide their thoughts on these issues. For 
this reason, it can be interpreted that teachers will be willing to 
censor themselves on both organizational ostracism and organi-
zational barriers.

The aim of this study is to reveal the relationship between teach-
ers’ perceptions of self-censorship and their perceptions of gender 
equality, organizational ostracism and organizational barriers. 

Relational screening, which is one of the quantitative methods, 
was used in the study. The model aims to reveal the relation-
ship level of the variables in studies involving more than two 
variables, and enables comparisons with different variables by 
revealing the relationship density, orientation and types of the 
variables (Balcı, 2015).

The data required for the research were collected from secondary 
school teachers working in public schools throughout the province 
of Bolu in October-November in the 2020-2021 academic year. 
The data of 493 out of 1078 secondary school teachers in the re-
search population were included in the research and it was seen 
that the data obtained was in accordance with the relevant liter-
ature (Krejcie & Morgan 1970). Four scales were used to collect 
the data and necessary permissions were obtained for the scales 
other than the gender equality scale for the research.

Self-censorship scale: Its validity and reliability were examined 
by Coskun, Durak and Elgin (2012). Gender equality scale: It con-
sists of 5 dimensions and 25 items developed by Kandemir (2021). 
Organizational ostracism scale: The scale developed by Abaslı 
and Özdemir (2019) consists of 14 items and 2 sub-scales. Organ-
izational barriers scale: The scale, created by Töremen (1999), in 
which Yıldız (2011) reworked the validity and reliability study, 
consisted of a total of one dimension and 12 items. 

In order to evaluate the normality of the data, the Kolmogorov 
- Smirnov and Kurtosis (Kurtosis) Skewness (Skewness) values 
were checked and it was concluded that the data did not show a 
normal distribution. Therefore, the Spearman correlation coef-
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ficient value was calculated to reveal the relationships between 
the variables and the results were interpreted. If the correlation 
coefficient value obtained is zero or close to zero, it indicates that 
there is no or very little relationship between the variables, and if 
it is -1 or +1, there is a relationship between the variables. When 
an increase in one of the two variables causes the other to de-
crease, it is interpreted as a negative correlation, and an increase 
in both variables is interpreted as a positive correlation (Can, 
2017; Kilmen, 2015).

When the results of the research were examined, it was concluded 
that while the teachers did not feel the need to censor themselves 
on gender equality, they felt the need to censor themselves, albe-
it at a low level, on organizational ostracism and organizational 
barriers. From this point of view, it can be suggested that demo-
cratic environments should be created in schools, especially with 
regards to the administrators, in order for teachers to be able to 
express their perceptions of organizational exclusion and organi-
zational barriers without censoring themselves, and to maintain 
an equal distance from every teacher regardless of variables such 
as union, political view, and gender.

Giri#
Sosyal ve açık sistem olan okullarda görev yapan ö"retmenler hem 

ya!adı"ı çevreye hem de okula uyum sa"layarak ya!amlarını idame et-
tirmek durumundadırlar. Bu uyum süreci ö"retmenlerin davranı!larını 
etkilemektedir. Bu etkilemenin özünde “Çevre ne der?”, “Okulda bana 
kar!ı nasıl davranırlar?”, “Kadın/erkek oldu"um için böyle davranma-
malıyım”, “Ya beni dı!larlarsa” gibi dü!ünceler yer almakta ve bu dü-
!ünceler ö"retmenlerin davranı!larına yansımaktadır. Bu yansıma bazı 
durumlarda ö"retmenlerin kendi dü!üncelerini oldu"u gibi açıkça dile 
getirmek yerine gizleme, engelleme, sansürleme yapmalarına neden 
olabilmektedir. 

Mevcut çalı!ma ö"retmenlerin kendini sansürleme iste"i ile top-
lumsal cinsiyet e!itli"i, örgütsel dı!lanma ve engel algıları arasındaki 
ili!kiyi ortaya koymaktadır. #li!kinin ortaya konulmasında nicel veri 
analizleri kullanılarak de"i!kenler arasındaki ili!ki açı"a çıkarılmak-
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tadır. Bu ili!kinin ortaya koyulması ile ö"retmenlerin hangi durumlar-
da kendilerini ne düzeyde sansürledikleri ortaya koyulacaktır. Böylece 
sonuçlar ba"lamında okullarda demokratik ortamların önündeki engel-
lerin daha net ortaya çıkaca"ı, ö"retmenler için daha uygun bir e"itim 
ortamı olu!turularak e"itimin kalitesinin yükselece"i dü!ünülmekte-
dir. 

Kavramsal Çerçeve
Kendini Sansürleme 
Sosyal bir varlık olan bireyin, çevresindekilerle ili!ki kurma, duy-

gu ve dü!üncelerini ifade etme gibi ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu gibi 
ihtiyaçları yerine getirmenin yolu da ileti!imden geçmektedir (Bayram 
Saptır, 2020). TDK (2021) ileti!imi “Duygu, dü!ünce veya bilgilerin akla 
gelebilecek her türlü yolla ba!kalarına aktarılması, bildiri!im, haberle!-
me, komünikasyon kavramı” olarak tanımlamı!tır. Bireyin sa"lıklı bir 
geli!im göstermesi için çevresindeki ki!i ya da ki!ilerle etkili bir ileti!im 
içinde olması gerekti"i söylenebilir. Ancak birey yeri geldi"inde duygu 
ve dü!üncelerini oldu"u gibi açıkça ortaya koymaktan çekinebilir. Bu 
durumun nedenini Çakıcı (2007) bireylerin duygu ve dü!üncelerini dâ-
hil oldukları topluma göre !ekillendirmesi olarak açıklamaktadır. Yani 
birey için, içerisinde bulundu"u topluma mensup bireylerin dü!ünceleri 
önem arz eden bir durumdur (Boz, 1999). Bu nedenle bireyler zaman 
zaman duygu ve dü!üncelerini açık bir !ekilde ortaya koymak yerine 
gizleyebilir, yani sansürleyebilir (Bayram Saptır, 2020; Ek!i, Bikeç & 
Ümmet, 2017). Son yıllarda literatürde yerini almaya ba!layan sansür-
leme kavramı bireylerin kendinden farklı dü!ündü"üne inandı"ı ki!i ya 
da ki!ilerden fikirlerini gizlemesi, uygun ortamın bulunmasına ra"men 
sessiz kalmayı tercih etmesi olarak açıklanabilir (Hayes, Shanahan & 
Glaynn, 2005; akt. Co!kun ve di"erleri, 2012). Bu tanıma göre bir eyle-
min kendini sansürleme olarak görülebilmesi için, bireyin görü!lerini 
ortaya koyabilece"i bir ortam olmasına ra"men, çe!itli sebeplerden do-
layı dü!üncelerini ortaya koymakta kasıtlı olarak kendini engellemesi 
gerekmektedir (Bayram Saptır, 2020). 

Toplumsal Cinsiyet E#itli!i
Günümüzde sıklıkla kullanılan cinsiyet kavramının birçok tanımı 

yer almaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK, 2021) cinsiyeti “Bireye, üreme 
i!inde ayrı bir rol veren ve erkekle di!iyi ayırt ettiren yaradılı! özelli"i, 
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e!ey, cinslik, seks” olarak tanımlamaktadır. Dökmen (2014) ise cinsiyeti 
(sex) kadın ya da erke"in biyolojik yönlerine vurgu yapan bir kavram 
olarak açıklamaktadır. Toplumsal cinsiyet kavramı (gender) cinsiyet 
kavramından farklı bir olgudur. Bee ve Boyd (2009) cinsiyeti kadın ve 
erke"i biyolojik yönden açıklayan bir kavram olarak, toplumsal cinsi-
yeti ise kadın ve erkek olarak sosyo-kültürel tanımlanmayı ve onlara 
yüklenen rol ve beklentileri içeren bir kavram olarak açıklamaktadır. 
Ba!ka bir ifadeyle toplumsal cinsiyet, cinsiyet kavramını toplumsal ve 
psikolojik yönden ele alan bir kavramdır. Toplumun kadın ve erke"i ta-
nımlaması, kadın ve erke"in nasıl davranması gerekti"ini ortaya koy-
ması toplumsal cinsiyet olarak açıklanabilir (Altınova & Duyan, 2013; 
Woolfolk-Hoy, 2015). 

Toplumsal cinsiyet e!itli"i ise toplumlardaki rol da"ılımında ve ki-
!iye verilen de"erde cinsiyete dayalı ayrım yapmama durumu olarak 
tanımlanabilir. Sheehan ve Dooley (2013) toplumsal cinsiyet e!itli"ini, 
üretime ve verilen kararlara aktif olarak katılma, toplumun tüm pay-
da!larında e!it hak ve imkânlara sahip olma !eklinde açıklamaktadır. 
Buradaki e!itlik biyolojik olarak kadın ve erkek e!itli"i de"il, hak, so-
rumluluk ve imkânların cinsiyete ba"lı olarak de"i!meyece"i anlamın-
dadır. Yani toplumsal cinsiyet e!itli"i her yönden kadın ve erke"in e!it 
olanaklara sahip olması anlamına gelmektedir (Cesur, 2018). Bununla 
beraber toplumda e!itlik ile ilgili sorunların üzerinde çalı!malar yap-
mak sadece e!itsizlik ya!ayan grupların görevi de"ildir. Sorunun çö-
zümünde herkesin sorumluluk alması ve çözümün genel bir politika 
haline gelerek devlet kurumlarının ortak meselesi haline gelmesi önem 
arz etmektedir. Bu durum meydana gelen olumsuzlukların çözümünü 
hızlandırması bakımından önemlidir (Kurtulu!, 2019; Ringrose, 2007). 
Ancak bütün bunlara ra"men toplumsal cinsiyet e!itli"ini sa"lamaya 
yönelik sorunların devam etti"i söylenebilir. Örne"in ö"retmenlerin ko-
nuya ili!kin durumu ele alındı"ında, Milli E"itim Bakanlı"ında (MEB) 
kadın ö"retmenlerin sayısının erkek ö"retmenlere kıyasla daha fazla ol-
masına ra"men !ube, il ve ilçe müdürleri arasında erkeklerin sayısının 
kadınlara kıyasla oldukça fazla oldu"u anla!ılmaktadır (mebpersonel.
com; MEB, 2021). A"ıro"lu Bakır, U"uro"lu, Köyba!ı ve Özyazıcı’nın 
(2017) yaptı"ı çalı!mada kadın ö"retmenlerin idareci olmaları yönün-
de gerek aileleri gerekse de çevrelerince yeterince destek görmedikleri 
sonucu ortaya çıkmı!tır. Bu sonucun MEB bünyesinde kadın yönetici 
sayısının az olmasını destekler nitelikte oldu"u söylenebilir.
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Örgütsel Dı#lanma 
Bastian ve Haslam (2010) tarafından ba!kalarınca görmezden ge-

linme, kabul görmeme ve gruba alınmama olarak tanımlanan dı!lan-
ma kavramı yaygın ve olumsuz bir durum olarak ortaya çıkmaktadır 
(Abaslı & Özdemir, 2019; Kaya, 2012). Literatür incelendi"inde dı!lan-
ma kavramının birçok tanımı oldu"u görülmektedir. Dı!lanma; bireyin 
içinde bulundu"u grup tarafından neden gösterilmeden grup dı!ında 
tutularak yok sayılma süreci (Williams, 1997), bir saldırı eylemi içer-
memesine ra"men bireylerde negatif etki yaratan bir durumdur (Akın, 
Uysal & Akın, 2016). Tanımlardan yola çıkarak dı!lanma kavramının 
bireylerde psikolojik sorunlara ve strese neden olan bir durum oldu"u 
görülmektedir. Örgütsel dı!lanma ise bireyler ya da grup tarafından de-
"ersizle!tirme ve ayrı tutulma olarak tanımlanabilir. Ba!ka bir ifadeyle 
i! görenin di"er i! görenler açısından dikkate alınmaması, soyutlanma-
sı, göz ardı edilmesi, yapılan etkinliklerde dikkate alınmama davranı!-
larının bütünüdür (Yıldız & Develi, 2018). Bireyin bu durumlarla sık 
sık kar!ıla!ması dı!lanma olgusunu daha da arttırmaktadır (Kumral, 
2017; Öz, 2019). Özellikle i!yerlerinde ya!anan dı!lanma, insanlarda 
sosyal ve psikolojik açıdan ciddi sorunlara sebep olabilmektedir (Yakut 
& Yakut, 2018). Bu sorunlar, meslekta!ları tarafından dikkate alınma-
ma, görmezden gelinme, i! ve özel ya!amla ilgili etkinliklerde göz ardı 
edilme yollarıyla daha da büyümektedir (Foster, 2012; Leung, Wu, Chen 
& Yang, 2011; Williams, 2007; Zhao, Peng & Sheard, 2013). Bu olumsuz 
sonuçlara neden olan dı!lanmanın farklı nedenleri oldu"u söylenebilir. 
E"itim kurumlarından hareketle konuya yakla!ıldı"ında; ö"retmenler 
arasında siyasal, sendikal ve cinsiyet farklılıkları, kültürel çe!itlilik vb. 
hususlar dı!lanmanın nedenleri arasında yer almaktadır (Abaslı, 2018; 
Erdemli & Kurum, 2019). Dı!lanma ile kar!ıla!an ö"retmenlerin ken-
dilerini zayıf hissetti"i, sorunlarını çözmekte zorlandıkları (Dönmez, 
2018) görülmekte, bu olumsuzluklar ise okulda e"itimciler arasındaki 
i!birli"ini azaltarak verimliliklerini dü!ürmektedir (Erkutlu & Chafra, 
2016). #!birli"inin azalmasının, ö"retmenler arasında, dı!lanma ile be-
raber örgütsel engellere de neden oldu"u söylenebilir. 

Örgütsel Engel 
Çalı!anlar örgüt içinde çe!itli etkile!im faktörleri ile kar!ı kar!ıya 

kalırlar. Bu etkile!im olumlu ya da olumsuz yönde olabilir. Bulunduk-
ları örgütler tarafından destek görmeyen yani engellenen bireylerin ge-
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nellikle örgütleri üzerinde olumsuz etkileri olaca"ı dü!ünülmekte olup 
literatür (Gibney ve di"erleri, 2009; Koçak, 2019) incelendi"inde örgüt-
sel engelin temel kayna"ı olarak da örgütün kendisi görülmektedir. Öyle 
ki örgütsel engelin nedeni örgüt olmasa bile birey, sorunu örgüte yükle-
yebilmektedir. Birey içinde bulundu"u örgüt tarafından çe!itli zorluk ve 
dirençlerle kar!ıla!ırsa örgüt ile ba"larını zayıflatarak örgütten ayrıl-
manın yollarını aramaya ba!lar (Gibney ve di"erleri, 2011). Bu ba"lam-
da örgütler içinde görülmesi muhtemel örgütsel engel; bireylerin örgüt 
içindeki faaliyetlerinin engellendi"i, zorla!tırıldı"ı ya da morallerinin 
dü!ürüldü"ü dü!üncesine sahip olmaları olarak tanımlanabilir (Gibney 
ve di"erleri, 2009; 2011). Bireylerin örgütsel engellerle kar!ıla!mala-
rının temelinde, örgütsel amaçların açıkça belirlenmemi! olması, bilgi 
akı!ının yetersiz olması, yöneticilerin liderlik vasıflarının olmaması ya 
da az olması, ödül-ceza sisteminin adil olmaması, kaynakların yetersiz 
olması, yeterli ileti!imin olmaması, rekabetin yüksek olması ve örgütün 
hiyerar!ik bir yapısının olması yatıyor olabilir (Çetin & Maral, 2021). 

E"itim kurumlarında da ö"retmenler ya da yöneticiler örgütsel en-
gellerle kar!ıla!abilmektedirler. Bu engeller arasında kadın ö"retmen-
lere yönelik cinsiyete dayalı engeller (cam tavan, cinsiyete dayalı kalıp 
yargılar vb.); MEB plan, politika ve eylemlerinin sürekli de"i!im gös-
termesi sonucunda bürokratik yapı ve ki!isel nedenler ba"lamında or-
taya çıkan engeller; hizmet içi e"itimlerde ö"retmenlerin idarecilerden 
yeterli deste"i görememesi, okul bazlı imkânsızlıklar, maddi yetersiz-
likler, ö"retmenlerde mesle"e ili!kin tükenmi!lik duygusunun artma-
sı, ö"rencilerin istenmeyen davranı!ları gibi pek çok neden sayılabilir 
(#nandı, Özkan, Peker & Atik, 2009; Yirci, 2017). 

Türkiye’de E!itimde Toplumsal Cinsiyet E#itli!ini
Sa!lamaya "li#kin Çalı#malar 
Son yıllarda toplumsal cinsiyet e!itli"inin sa"lanması konusunda 

dünyada oldu"u gibi Türkiye’de de önemli proje ve kampanyaların oldu-
"u görülmektedir. Bu proje ve kampanyalar e"itim özelinde ele alındı-
"ında; 2000 yılında kız çocuklarına burs imkânı vererek onların e"iti-
mine katkı sa"layan “Kardelenler Projesi”; 2003 yılı itibariyle ba!layan, 
e"itimden çe!itli sebeplerden dolayı mahrum bırakılmı! kız çocuklarını 
e"itime kazandırmak için çalı!malar yapan “Haydi Kızlar Okula Kam-
panyası”; 2005 yılı itibariyle kız çocuklarını e"itime kazandırmak için 
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“Baba Beni Okula Gönder Projesi”; kız çocuklarında okulla!ma oranını 
özellikle ev ziyaretleri ile pozitif yönde arttırmayı amaçlayan “Özellikle 
Kız Çocuklarının Okulla!ma Oranının Artırılması Projesi (KEP I-II)”, 
e"itimde toplumsal cinsiyet e!itlili"ini sa"lama ve bu amaçla ders ma-
teryalleri ve programları üzerinde çalı!malar yapan “E"itimde Top-
lumsal Cinsiyet E!itli"inin Geli!tirilmesi Projesi (ETCEP I)” ve okul-
larda toplumsal cinsiyet e!itli"ini arttırmak, farklı alanlardaki bilim 
insanlarının i!birli"i ile konuyla ilgili kitap olu!turmak ve ö"rencilerin 
bu konudaki duyarlılı"ını arttırmak için “Toplumsal Cinsiyet E!itli"i-
ne Duyarlı Okul Standartlarının Yaygınla!tırılması Projesi” sayılabi-
lir (Alptekin, 2019; ERG, 2019). Bu gibi proje ve etkinlikler sayesinde 
Türkiye’de kız çocuklarının okulla!ma oranlarının arttı"ı ve buna ba"lı 
olarak da toplumsal cinsiyet e!itli"i yönünde olumlu geli!melerin ya-
!andı"ı söylenebilir. Özellikle kadınların e"itim seviyesinin artmasının 
kadınların her alanda görü!lerini daha özgürce ifade etmelerinin yolu-
nu açtı"ı dü!ünülebilir. 

Ö"retmenlik mesle"i genelde kadın mesle"i olarak kabul edilmek-
te (Alptekin, 2019) ve bu durum MEB verilerinde de kendini göstermek-
tedir. MEB’de çalı!an ö"retmenler arasında kadın ö"retmenlerin sayısı-
nın özellikle okul öncesi ve ilkokul olmak üzere tüm kademelerde erkek 
ö"retmenlere kıyasla daha fazla oldu"u görülmektedir (MEB, 2021). Bu 
durum okullarda, özellikle kadın ö"retmenler sayesinde, toplumsal cin-
siyet e!itli"ine yönelik görü!lerin özgürce, sansürleme gere"i duyma-
dan, ortaya koyulmasına neden olaca"ı dü!üncesini desteklemektedir.

Ö"retmenlerin ortaya koydu"u dü!ünceler çe!itlilik göstermek-
le birlikte sadece toplumsal cinsiyet e!itli"i ile sınırlı kalmamaktadır. 
Ö"retmenler yeri geldi"inde görü!lerini açıkça ortaya koyarken yeri 
geldi"inde farklı nedenlerden dolayı dü!üncelerini sansürleme gere"i 
duyabilmektedir. Çünkü görü!lerini açıkça dile getiren ö"retmenlerin 
okullarda ba!ta okul idaresi ve meslekta!ları olmak üzere farklı dı!-
lanma ve engellemelerle kar!ıla!abilecekleri dü!ünülebilir. Dı!lanma 
her örgütte oldu"u gibi okullarda da istenmeyen ancak kaçınılmaz bir 
olay olarak ortaya çıkmaktadır. Okullarda dı!lanmanın birçok nedeni 
oldu"u görülmektedir. Bu nedenler arasında; bazı e"itimcilerin di"er 
e"itimcilere göre bilgi ve tecrübelerini ön plana çıkarmaya çalı!mala-
rı, siyasi görü!, sendika, kültür, cinsiyet bakımından farklı özellikler 
ta!ımaları gibi sebepler sayılabilir (Abaslı, 2018; Erdemli & Kurum, 
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2019). Bu sebepler zamanla kendini e"itim örgütlerinde örgütsel engel 
olarak gösterebilmektedir. Bu engeller arasında özellikle kadınlara yö-
nelik kariyer engelleri (#nandı vd., 2009), bürokratik yapı, hizmet içi et-
kinliklerde ö"retmenlerin yöneticilerce destek görmemesi (Yirci, 2017), 
olumsuz yönetici tutumları ve çalı!ma ko!ulları, motivasyon dü!üklü-
"ü, yetersiz ekonomik ko!ullar, siyasi sebepler, e"itim politikaları (Can, 
2019) sayılabilir. Bu nedenle gerek örgütsel dı!lanma gerekse örgütsel 
engel gibi olumsuz durumlarla kar!ıla!mak istemeyen ö"retmenlerin 
ba!ta yönetici ve di"er ö"retmenlere kar!ı duygu ve dü!üncelerini açık-
ça ortaya koymak yerine sansürleme durumunda kaldı"ı söylenebilir.

#lgili literatür incelendi"inde kendini sansürleme konusuna yöne-
lik farklı çalı!maların son yıllarda yapılmaya ba!ladı"ı görülmektedir. 
Örne"in Ek!i ve di"erleri (2017) “Ö"retmen Adaylarında Kendini San-
sürleme, Psikolojik Kırılganlık ve Ko!ullu Öz De"er” adlı çalı!malarında 
adayların kendini sansürleme istekleri ile psikolojik kırılganlık algıları 
arasında istatistiksel açıdan pozitif yönlü orta düzeyli anlamlı bir ili!ki 
oldu"u sonucuna ula!mı!lardır. Ba!ka bir ifadeyle katılımcıların psi-
kolojik kırılganlık algıları yükseldikçe kendini sansürleme durumları 
da artmakta, ilaveten psikolojik kırılganlı"ın kendini sansürlemeyi an-
lamlı olarak yordamaktadır. Yine Yukay-Yüksel, Özgür-$ahin ve Ekici 
(2021) “Kadınlarda sosyal onay ihtiyacı, kendini sansürleme iste"i ve 
depresyon düzeyi arasındaki ili!kilerin incelenmesi” konulu çalı!mala-
rında sosyal onay ihtiyacı ve kendini sansürleme iste"i arasında orta 
düzeyli pozitif yönlü; kendini sansürleme iste"i ve depresyon seviyesi 
arasında da dü!ük düzeyli pozitif yönlü anlamlı ili!kinin oldu"u sonu-
cuna ula!mı!tır. 

Türkiye’de son yıllarda toplumsal cinsiyet e!itli"ine yönelik ya-
pılan olumlu çalı!maların (Alptekin, 2019; ERG, 2019) sayısal artı!ı, 
ö"retmenlerin bu yöndeki görü!lerini sansüre gerek duymadan açık-
ça ortaya koymalarında etkili olabilir. Ancak çalı!ma arkada!ları ve 
okul idaresi tarafından dı!lanma ve örgütsel engellere maruz kalmak 
istemeyen ö"retmenler asıl görü!lerini gizleyerek siyasi görü!, sendi-
ka, bürokrasi, kariyer gibi nedenlerden dolayı okuldaki ortak dü!ünce 
yönünde görü! bildirebilir. Örne"in kadın ö"retmenler, çocuk ve aile-
lerine daha fazla zaman ayırmak amacıyla kendi ihtiyaçlarına uygun 
ders programı yapılmasını istemelerinden, erkek ö"retmenler ise kari-
yer yapma iste"i gibi nedenlerden dolayı ba!ta okul idaresine yönelik 
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olmak üzere dü!üncelerine sansür koyma gere"i duyabilirler. Çünkü 
örgütsel dı!lanma ve engelin ö"retmenlerde i! arkada!ları tarafından 
soyutlanma ve amaçlara ula!mada çe!itli engellere neden oldu"u (Alp-
tekin, 2019; Koçak, 2019; $i!man, 2007; Williams, 2001), ö"retmenlerin 
verimliliklerini azalttı"ı (Abaslı, 2018) bilinmektedir. Buradan örgütsel 
dı!lanma ve engellerle kar!ıla!mak istemeyen ö"retmenlerin bu ko-
nulardaki dü!üncelerini gizleme gere"i duyacakları dü!ünülebilir. Bu 
nedenle ö"retmenlerin hem örgütsel dı!lanma hem de örgütsel engel 
konusunda kendilerini sansürleme iste"i içinde olacakları yorumunda 
bulunulabilir. Literatür incelendi"inde ö"retmenlerin kendini sansür-
leme algıları ile toplumsal cinsiyet e!itli"i, örgütsel dı!lanma ve engel 
algıları arasındaki ili!kiyi inceleyen bir çalı!manın olmadı"ı görülmek-
tedir. Bu durumun mevcut ara!tırmayı di"er ara!tırmalardan ayırarak 
önemli hale getirdi"i dü!ünülmektedir.

Ara#tırmanın Amacı 
Bu ara!tırmanın amacı ö"retmenlerin kendini sansürleme iste"i 

algıları ile toplumsal cinsiyet e!itli"i, örgütsel dı!lanma ve örgütsel en-
gel algıları arasındaki ili!kiyi ortaya koymaktır. Böylece e"itim örgütle-
rinde önemli bir yere sahip olan ö"retmenlerin görü!lerini açıkça orta-
ya koymaları önündeki engellerin ortaya çıkarılarak e"itim sisteminin 
geli!mesi hedeflenmektedir.

Yöntem
Ara#tırma Modeli
Çalı!mada nicel yöntemlerden biri olan ili!kisel taramadan yarar-

lanılmı!tır. Model ikiden fazla de"i!ken barındıran çalı!malarda de"i!-
kenlerin ili!ki düzeyini ortaya koymayı amaçlayıp de"i!kenlerin ili!ki 
yo"unlu"unu, yönelimlerini, türlerini ortaya koyup farklı de"i!kenlerle 
kar!ıla!tırma yapılmasına olanak sa"lar (Balcı, 2015). 

Ara#tırmanın Evreni
Mevcut ara!tırma için Bolu Abant #zzet Baysal Üniversitesi Sos-

yal Bilimlerde #nsan Ara!tırmaları Etik Kurulu 06.08.2020 tarih ve 
2020/07 (protokol no. 2020/177) sayısıyla Bolu Valili"i’nden izin alına-
rak ara!tırma yürütülmü!tür.

Ara!tırma için gerekli olan veriler 2020-2021 e"itim ö"retim yılı 
ekim-kasım aylarında Bolu il genelinde devlet okullarında görev yapan 
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ortaokul ö"retmenlerinden toplanmı!tır. Evrenin tamamına ula!ılması 
amaçlandı"ı için örneklem alma yoluna gidilmemi!tir. Ara!tırma veri-
leri online olarak toplanmı! ve evrende yer alan 1078 ortaokul ö"retme-
ninden 493’üne ait veri ara!tırmaya dâhil edilmi!tir. Elde edilen verile-
rin evreni temsil etti"i sonucuna ula!ılmı!tır (Krejcie & Morgan, 1970). 
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri

Demografik Özellikler n

Cinsiyet
Erkek 183
Kadın 310

Medeni Durum
Bekar 108
Evli 385

Branş
Sayısal grup 135
Sözel grup 267
Yetenek grubu 91

Eğitim Durumu Lisans 409
Lisansüstü 84

Doğup/büyünen yer
Köy veya kasaba 107
İlçe 137
İl 249

Kıdem

1-5 76
6-10 135
11-15 126
16-20 yıl 96
21 ve üzeri 60

Tablo 1 incelendi"inde ö"retmenlerin 183’ünün erkek, 310’unun 
kadın; 108’inin bekâr, 385’inin evli; 135’inin sayısal grup, 267’sinin sö-
zel grup, 91’inin yetenek grubu bran! ö"retmenlerinden olu!tu"u; 409’u 
lisans, 84’ü lisansüstü e"itim aldı"ı; 107’si köy veya kasabada, 137’sinin 
ilçede, 249’unun ise ilde do"up büyüdü"ü; 76’sının 1-5 yıl, 135’inin 6-10 
yıl, 126’sının 11-15 yıl, 96’sının 16-20 yıl, 60’ının ise 21 ve üstü yıl kıdem 
sahibi oldu"u tespit edilmi!tir.
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Veri Toplama Araçları 
Ara!tırmada veri toplamak için dört ölçek kullanılmı! ve ara!tır-

ma için toplumsal cinsiyet e!itli"i ölçe"i dı!ındaki ölçekler için gerekli 
izinler alınmı!tır.

Kendini Sansürleme #ste"i Ölçe"i: Co!kun, Durak ve Elgin (2012) 
tarafından geçerlilik ve güvenirlik çalı!ması yapılan ölçe"in Cronbach’s 
alpha de"eri .82 olurken mevcut ara!tırmada bu de"erin .84 oldu"u so-
nucu bulunmu!tur.

Toplumsal Cinsiyet E!itli"i Ölçe"i: Kandemir (2021) tarafından ge-
li!tirilmi! 5 boyut ve 25 maddeden olu!mu!tur. Ölçe"in geçerlili"i için 
Cronbach’s alpha de"erlerine bakılmı! aile ya!amında .93; okul ya!amı 
boyutunda .91, sosyal ya!am boyutunda .86, i! ya!amı boyutunda .93, 
aile etkisi boyutunda .89, ölçek genelinde ise .95 bulunmu!tur. 

Örgütsel Dı!lanma Ölçe"i: Abaslı ve Özdemir (2019) tarafından ge-
li!tirilen ölçek 14 madde ve iki alt boyuttan olu!mu!tur. Ara!tırmacılar 
tarafından ölçe"in Cronbach’s alpha de"erine bakılmı! yalnızla!tırma 
boyutunda .88, hiçle!tirme boyutunda .96, ölçek genelinde ise .97 so-
nucuna ula!ılmı!tır. Mevcut ara!tırmada ise Cronbach’s alpha de"eri 
tekrar hesaplanmı! ve yalnızla!tırma boyutunda .93, hiçle!tirme boyu-
tunda .96, ölçek genelinde ise .97 sonucuna ula!ılmı!tır.

Örgütsel Engeller Ölçe"i: Töremen’in (1999) olu!turdu"u, Yıldız’ın 
(2011) geçerlilik ve güvenirlilik çalı!masını yeniden yaptı"ı ölçek tek bo-
yut ve 12 maddeden olu!mu!tur. Yıldız (2011) ölçe"in Cronbach’s alpha 
de"erini .80 bulurken mevcut ara!tırmada bu de"er .79 olarak hesap-
lanmı!tır.

Cronbach’s alpha de"erleri ele alındı"ında ara!tırmada kullanılan 
ölçeklerin tamamının (Kendini sansürleme iste"i ölçe"i, Toplumsal cin-
siyet e!itli"i ölçe"i, Örgütsel dı!lanma ölçe"i, Örgütsel engeller ölçe"i) 
güvenirlik düzeylerinin ara!tırma için yeterli oldu"u sonucuna ula!ıl-
mı!tır (Büyüköztürk, 2017; Kalaycı, 2016).

Verilerin Analizi 
Verilerin analizi için SPSS programı kullanılmı!, anlamlılık düzeyi 

,05 alınmı!tır. Verilerin normalli"inin de"erlendirilmesi için Kolmogo-
rov-Smirnov ve Kurtosis (basıklık) Skewness (çarpıklık) de"erlerine ba-
kılmı! ve verilerin normal da"ılım göstermedi"i sonucuna ula!ılmı!tır. 
Bu nedenle de"i!kenler arasındaki ili!kileri ortaya koymak için spear-
man korelasyon katsayı de"eri hesaplanmı! ve çıkan sonuçlar yorum-
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lanmı!tır. Elde edilen korelasyon katsayı de"erlerinin 0 veya 0’a yakın 
olması de"i!kenler arasında ili!kinin hiç ya da çok az oldu"unu; -1 ya 
da +1’e yakla!ması durumunda ise de"i!kenler arasında ili!kinin oldu-
"unu göstermektedir. #ki de"i!kenden birinin artması di"erinin azal-
masına neden oldu"unda negatif korelasyon, de"i!kenlerin ikisinin de 
artması pozitif korelasyon oldu"u !eklinde yorumlanmaktadır (Can, 
2017; Kilmen, 2015).

Bulgular, Yorum ve Tartı#ma
Tablo 2. Ö"retmenlerin Kendini Sansürleme #ste"i Algıları ile Toplumsal Cinsiyet 
E!itli"i, Örgütsel Dı!lanma ve Örgütsel Engeller Algıları Arasındaki #li!ki
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Kendini 
Sansürleme 

İsteği 
-,081* -,068* -,094* -,099* -,033* -,105* ,127* ,078* ,103* ,253**

**p<.05

Tablo 2 incelendi"inde ö"retmenlerin kendini sansürleme iste"i al-
gıları ile toplumsal cinsiyet e!itli"i ölçe"inin aile ya!amı (r= -,081; p< 
,05); okul ya!amı (r= -,068; p <,05); sosyal ya!am (r= -,094; p< ,05); i! ya-
!amı (r= -,099; p<,05); aile etkisi (r= -,033; p < ,05) alt boyutları ile ölçek 
geneli (r=-,105; p<,05) arasında negatif yönlü dü!ük düzeyli; örgütsel 
dı!lanma ölçe"inin yalnızla!tırma (r=,127; p<,05); hiçle!tirme (r=,078; 
p<,05) alt boyutları ve ölçek geneli (r=,103; p<,05) ile örgütsel engeller 
(r= ,253; p< ,05) algıları arasında ise istatistiksel açıdan pozitif yönlü 
dü!ük düzeyli anlamlı bir ili!ki oldu"u sonucu bulunmu!tur. 

Elde edilen sonuçlar incelendi"inde ö"retmenlerin cinsiyet e!itli"i 
algıları ile kendini sansürleme algıları arasında dü!ük düzeyli de olsa 
negatif bir ili!kinin (-,105) oldu"u görülmektedir. Di"er bir ifadeyle top-
lumdaki cinsiyet e!itli"i güçlendirildikçe bireylerin kendilerini sansür-
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leme isteklerinin azaldı"ı söylenebilir. Türkiye cinsiyet e!itli"i karnesi 
incelendi"inde mevcut ara!tırmanın evrenini olu!turan Bolu ili top-
lumsal cinsiyet e!itli"i açısından 81 il arasında 34. sırada kendine yer 
bulmu! ve Türkiye ortalamasının üzerinde yer almı!tır (81 #lde Türki-
ye’nin Toplumsal Cinsiyet E!itli"i Karnesi, 2020). Bu sonuç toplumsal 
cinsiyet ölçe"i ile kendini sansürleme iste"i ölçe"i arasındaki negatif 
ili!kiyi desteklemesi, ara!tırmadaki ö"retmenlerin cinsiyet e!itli"ine 
yönelik algılarını açıkça ortaya koyması bakımından önemli görülmek-
tedir. Yine mevcut ara!tırmada kadın ö"retmenlerin oranının erkek 
ö"retmenlerden fazla olması da bu sonucun ortaya çıkmasında etkili 
olmu! olabilir. Çünkü cinsiyet e!itli"ine yönelik yapılan çalı!malarda 
(Fényes, 2014; Galarza, 2018; Özden & Gölba!ı, 2018; Rebollo Catalan, 
Piedra, Pérez & Vega, 2011; Seçgin & Kurnaz, 2015; Sis Çelik, Pasinlio"-
lu, Tan & Koyuncu, 2013) erkek katılımcılara göre kadın katılımcıların 
görü!lerinin daha e!itlikçi oldu"u görülmektedir. Bu durumun ortaya 
çıkmasında “Dünya Sa"lık Örgütü, Birle!mi! Milletler, Avrupa Konseyi, 
Kadın Sa"lı"ı Konseyi” gibi kurulu!ların güçlerini birle!tirerek toplum-
sal cinsiyet e!itli"i gibi konularda seslerini duyurarak savunuculu"unu 
yapmaya ba!lamaları (Co!kun & Özdilek, 2012), üniversiteler ba!ta ol-
mak üzere ö"retmenlerin cinsiyet e!itli"i algılarını arttıracak çalı!ma-
lara yer verilmesi (Acar Erdol & Gözütok, 2018; Allana, Asad & Sherali, 
2010; Erden, 2009; Esen, 2013; Giuliano, 2006; $ener Özel, 2019; Seçgin 
& Kurnaz, 2015) etkili olmu! olabilir. 

Mevcut ara!tırmada ö"retmenlerin örgütsel dı!lanma (,103) ve ör-
gütsel engel (,253) algı düzeyleri ile kendini sansürleme iste"i algıları 
arasında zayıf da olsa pozitif bir ili!ki oldu"u görülmü!tür. Bu sonuç 
ö"retmenlerin örgütsel dı!lanma ve engelle kar!ıla!tıklarında yeri gel-
di"inde kendilerini sansürleme gere"i duydukları !eklinde yorumlana-
bilir. Literatür incelendi"inde bu durumun nedenlerini ortaya koyan 
farklı çalı!maların oldu"u görülmektedir. Akbaba ve Gümü!’ün (2020) 
ilkokul ö"retmenleri üzerine yaptıkları çalı!mada ba!ta kadın ö"ret-
menler olmak üzere ö"retmenlerin yıldırmayla kar!ıla!tı"ı, yıldırma 
sonucu ortaya çıkan sorunların adaletli çözülemedi"i, ö"retmenlerin 
ya!adıkları sorunlar nedeniyle psikolojik sorunlar ya!adıkları gibi so-
nuçları ortaya çıkmı!tır. Argon’un (2015) ö"retmenlerin duygu durum-
larını yöneticilerin dikkate alıp almamalarını inceledi"i çalı!masında; 
yöneticilerin ö"retmenlerin duygularını genellikle dikkate almadıkları, 

ÖĞRETMENLERİN KENDİNİ SANSÜRLEME İSTEĞİ İLE TOPLUMSAL CİNSİYET 
EŞİTLİĞİ, ÖRGÜTSEL DIŞLANMA VE ENGEL ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
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ö"retmenlerin genelde okulda gerçek duygularını göstermedikleri sonu-
cu ortaya çıkmı!tır. Bunların nedenleri arasında ise; i! arkada!ları ile 
çatı!ma ve dı!lanma ya!amama, yöneticilerle ili!kileri ve okul ortamını 
bozmak istememe, !ikâyetleri durdurma, saygınlık elde etme vb. du-
rumlar sayılmı!tır. Ara!tırmada elde edilen bulgulara göre bu durum-
ların ö"retmenlerde mutluluk gibi sahte duyguların yanında gerçekte 
kızgınlık, üzüntü gibi duygulara neden oldu"u anla!ılmaktadır. Bu 
duygular ise ö"retmenlerde olumsuz davranı!lar, mutsuzluk, kendini 
de"ersizle!tirme, okuldan uzakla!ma, performans ve motivasyon dü-
!üklü"ü gibi sonuçların olu!masına neden olmaktadır. Halbuki ö"ret-
menlerin deneyimledikleri duyguların, etkili bir e"itim ve okul geli!imi 
sürecinde üzerinde dikkatle durulması gereken duygular oldu"u söyle-
nebilir (Kelchtermans, 2005). Çünkü ö"retmenlerin duygu durumlarını 
görmezden gelmek ya da yok saymak, e"itim örgütlerine zarar vererek 
olumsuz etkileyebilmektedir (Dilekçi, 2018). Aksine yöneticilerince de-
"erli oldu"unu hisseden ve eylemlerde bunu gören olumlu motivasyon 
sahibi bir ö"retmen daha çok çabalayarak performansını arttıracak ve 
daha üretken olacaktır (Boydak Özan, 2004). #laveten çalı!anlarla yö-
neticilerin birbirine güven duyması kar!ılıklı ili!ki ve itibarlarını da 
olumlu olarak peki!tirecektir (Cohen & Prusak, 2001). Mevcut ara!tır-
mada ö"retmenlerin gerek örgütsel dı!lanma (,103) gerekse örgütsel 
engel (,253) algıları ile kendini sansürleme istekleri arasında pozitif 
ili!kinin olması; dı!lanma ve engel kavramlarının sonuçlarına i!aret 
etmekte, ö"retmenlerin kendilerini sansürleme gerekçelerini ortaya 
koymaktadır.

Sonuç ve Öneriler
Ara!tırma sonuçları incelendi"inde ö"retmenlerin toplumsal cin-

siyet e!itli"i algıları yükseldikçe kendilerini sansürleme algılarının 
azaldı"ı sonucu bulunmu!tur. Ö"retmenlerin cinsiyet e!itli"ine yönelik 
algılarını daha da yükseltmek için ö"retim programları ve ders araç 
gereçlerinin hazırlanmasında cinsiyetçili"i ikinci planda tutan, yetkin 
ki!iler görev alması sa"lanabilir (Kalaycı & Hayırsever, 2014). Ders 
kitaplarında kadın; ba!arılarıyla, özverisiyle gerek aile içinde gerekse 
de toplumsal ve ekonomik alanda tasvir edilmesi (Çınar, 2013) önemli 
görülmektedir. Ayrıca e"itimde kilit bir rol oynayan ö"retmenlerin cin-
siyet e!itli"i bilgi ve duyarlılı"ına sahip olmaları ve kadını ikinci plana 
atan söylem ve ifadelerden kaçınılması gerekti"i söylenebilir. 
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Ö"retmenlerin okullarda örgütsel dı!lanma ve engel algıladıkla-
rında kendilerini dü!ük düzeyli de olsa sansürledikleri sonucuna ula-
!ılmı!tır. Bu sonuca dayanarak ö"retmenlerin okullarda gerek örgütsel 
dı!lanma gerekse örgütsel engellemelere maruz kalmadan dü!ünce ve 
eylemlerini açıkça ortaya koyabilmeleri için gerekli önlemlerin alınması 
gerekti"i yorumunda bulunulabilir. 

Bu sonuçlar ba"lamında okullarda; demokratik ortamların yaratıl-
ması, sendika, siyasi görü!, cinsiyet gibi de"i!kenlere bakılmadan her 
ö"retmene e!it mesafede durulması önerilebilir. #laveten ö"retmenlerin 
toplumsal cinsiyet e!itli"ine yönelik dü!üncelerini daha yüksek sesli 
bir !ekilde ifade edebilmeleri için e"itim fakültelerinde ö"retmen aday-
larına ders olarak, mesle"e ba!lamı! ö"retmenlere ise hizmet içi e"i-
tim olarak toplumsal cinsiyet e!itli"i dersleri verilebilir. Ayrıca mevcut 
ara!tırma Bolu ili ve ortaokul ö"retmenleri ile sınırlı oldu"u için, farklı 
illerde farklı e"itim kurumlarında ö"retmenlerin kendini sansürleme 
isteklerine yönelik algıları incelenebilir.
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