UNivERSiTE GEN<;LiGiNDE PSiKO-SOSYAL
EGiLiMLER
(Mimar Sinan Universitesi Ogrencilerinin Aile ve i~ Beklentileri)
Miizeyyen GULER-

Giri~

Geny, bedensel, sosyal, psikolojik ve ekonomik yiinleriyle hlzla geli~en ve
sosyal olg1illluga eri~en kimsedir (Giikye, 1984, s. 5). 15-24 ya~lan arasmda toplumsalla~mamn ye~itli boyutlanm ard arda ya~ar. ~ocukluk, genylik, yeti~kinlik,
ya~hhk gibi geli~im diinemleri iyinde en hlZh degi~enler ilk iki donemdir. Psikolojik ve sosyolojik ayllardan en sorunlu olanlar da bu diinemlerdir.
Genyleri sosyolojik ayldan, iiniversiteli genylik, ogrenci g.:nylik, i~yi genylik, kiiylii veya kentli genylik gibi gruplara a)'lrabiliriz. Kiiltiir iyinde kendine
ozgii iizellikleriyle bir alt kiiltiir grubunu olu~turan genyleri aynca alt gruplara
aymnak miimkiindiir (~elebi, 1991, s.391-392; Yoriikoglu, 1985).
i~yi, kiiylii veya yah~an genylik gruplan yeti~kinlerden pek farkh dii~iiniil
meyen toplumsalla~masml klsa siirede tarnamlaml~ alt genylik gruplan olarak
kabul edilir. "Baglmh genylik" statiisiindeki bu genyler ailenin ve yiirenin degerlerini benimseyerek yeti~tikleri iyin, "kimlik bunahml"m pek ya~amamaktadlr
lar. 0nlar iyin ancak ortam degi~imi uyumsuzluklar yaratabilir (~uhadaroglu,
1989, s.35). Davranl~ kahplan yeti~kinlerden pek farkh olmayan, iizellikle kiiylii
genylik bir iinceki ku~agm iizelliklerini ve davram~lanm taklit ederek hatta benimseyerek ya~amlarlDl siirdiirmektedirler. Boylece yeti~kinlere daha yok benzemektedirler. Bu da iiretkenlige geyi~i ve doga ile etkile~imi kolayla~!irmakta
ve hlzlandlrmaktadlr (~elebi, 1991, s.376-377). Bir "uzatllml~ genylik" diinemi
ya~amadlklan iyin, ozellikle de genylik bunahmlanmn kaynagml olu~turan cinsel engellemelerie pek kar~lla~madlklan iyin kirsal kesimdeki genylik daha az
sorunludur (Ek~i, 1979, s.12).
* Dr., M.S.O. Fcn.Edcbiyat Fakiiltcsi, Sosyoloji Boliimii.
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Dogal olarak onlann da ula~lm ve ileti~im araylanmn 111z1a geli~mesinden
etkilendigini, yevrelerinin giderek geni~ledigini soylemek miimkiindiir. Artlk
koylii genylerde ya~adlklannm ya~anabilecek tek ya~am biyimi olmadlgml gormektedirler.
Diger genylik gruplanmn iyinde iiniversite genyliginin yeri ayn bir onem
ta~lmaktadlr. Universiteli genylik deyince ilk akla gelen dinamik, yenilikyi,
sosyokUltiirel ve sanatsal olaylara kar~l duyarh, yeti~kinlerden farkh bir gruptur.
Universiteli geny toplumsalla~ma siirecinde yoresel degerleri ve yocukluk doneminin degerlerini toplumun ulusal degerleriyle ve evrensel degerlerle uzla~tJr
mak boylece sosyal olgunluga ula~mak durumundadlr (Ozgiiven, 1989, s.23-2).
Geryekten de bazl genyler iiniversite ya~antJsml lise doneminden veya
kendi yorelerinden getirdikleri degerleri yeniden giizden geyirme ve zenginle~
tirme flrsatJ olarak giirmektedirler. Buna kar~lhk biryogu yeni ortamm getirdigi
rol seyenekleri kar~lsmda bocalamaktadlr. Bu sentez yapmanm giiyliigii, daha
baglmslz ve bilinyli olmamn sorumlulugu kimlik bunahml yaratmaktadlr (Ozgiiven, 1989, s.23; Atabek, 1989, s.142-144).
<;:e~itli Ylllarda iiniversite ogrencileri iizerinde yapIlan ara~tJrmalarda bu
dogrultuda bulgular elde edilmi~tir.
GUley'in 1979-1981 Ylllan arasmda yaptJgl ara~tJrmada Hacettepe Universitesi Mediko-sosyal Merkezine ba~vuran 220 iigrencinin %80'inin kimlik bocalamasl iyinde oldugu saptanml~tJr (GUley, 1983, s.23-25).
GUler'in (1983) Ankara Universitesi ve Gazi Universitesi iigrencileriyle
yaptJgl yah~mada ise, 227 iigrenciye "Eysenck Ki~ilik Testi" uygulanml~, Dl~a
diiniikliik-iyediiniikliik boyutunda normal puan slmrlanna giire iigrencilerin alt
testlerin 4f7'sinde iyediiniikliik dogrultusunda puan aldlklan gozlenmi~tir. Nevrotiklik boyutlannda da genylerin sakinlik alftesti hariy diger alt testlerde (7/8
oranmda) normale giire duygusal dengesizlik yiiniinde yiiksek puan aldlklan
saptanml~tJr.

<;:uhadaroglu (1989)'da Hacettepe Universitesi iigrencileriyle yaptJgl yah~
mada 52 gencin %35'inde anksiyete, %26'smda majiir depresyon, %9'unda uyku
bozuklugu, %9'unda da ki~ilik bozuklugu tespit etmi~tir. Bu iigrencilerin dinamik yiinden degerlendirilmesi sonucunda ise %72'sinin ki~ilik bocalamasl iyinde
oldugu giiriilmii~tiir.
Bu bocalamalann kaynagml daha lOok ailede arayabiliriz
Ailenin gencin diinii, bugiinii ve yanmyla ilgili belirleyiciligi ye~itli baklmlardan tartl~llagelmektedir. Bunlann biyolojik boyutta olanlanm bir yana
blrakarak ekonomik, sosyal ve psikolojik ko~ullann belirleyiciligine baktJglmlzda ye~itli ara~tlrmalarm bulgulan dikkat yeker;
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a) Bilindigi gibi, ailenin sosyo-ekonomik durumu egitim duzeyini belirlemektedir. Dar gelirli ailelerin 90cuklan yiiksek ogrenim yapamamakta, klsa
yoldan hayata hazlrlayan meslek okullanm se9mektedirler (Tezcan, 1988, s.152156; Gok<;e, 1984, s.59-60).
Ozcan (1988) Polis Akademisi -ki bu okul ara eleman yeti~tiren ve klsa
surede toplumun alt sosyo-ekonomik ailelerinin 90cuklarma meslek kazandlran
bir okuldur- ogrencilerinin ana-baba ogrenim durumunun %90 oranmda orta
derece ve alb oldugunu saptaml~tlr. Baba meslegi olarak da % 17,9 ile hizmet
i~lerinde 9ah~anlar en fazla yeri tutmaktadlr (Ozcan, 1991, s.223-225).
Ailenin sosyo-ekonomik yaplsl gen91erin egitim bi9iminde etkili oldugu
kadar egitim sorunlannm da belirleyicisidir. Universiteye ula~abilmi~ gen91erJe
ilgili yapllan ara~tmnalarda, ilk slrada yer alan sorunlar daha 90k beslenme, barmma vb. ekonomik sorunlardlr (Baymur, 1969; Koknel, 1974; Ozdemir, 1985;
Kocaclk, 1988). Universiteli gen91erin ekonomik sorunlan onlann 90gunun ailelerinin alt veya orta sosyo-ekonomik duzeyde olmalanndan kaynaklanlyor olabilir. Aile etkisi bunlardan oteye de ge9mektedir.
Flrsatlar iilkesi A.B.D.'de bile smlfiararasl ge9i~ pek kolay olmamaktadlr.
Kazamlan egitimle birlikte 90gu kez sosyal sennaye -ki buna ba~ta aile gevresi
ve tamdlk kimseler ginnektedir- i~ bulmada en onemli roW oynamaktadlr. Aym
egitimi goren gen91er arasmda ailesinin gUcu daha fazla olanlann digerlerinin
onune ge9tigi bilinen bir gergektir (Kasapoglu, 1991, s.578-579; Light, 1989,
s.358).
Gen91erin bagh bulunduklarl aile ko~ullan onlarm dU~Unsel igerigini de
belirlemektedir. Anar'm (1985) Hacettepe Universitesi ogrencileri uzerinde yapbgl "ah~mada ailesi sosyo-ekonomik duzey baklmmdan farkh olan ogrencilerin
deger profillerinin birbirlerinden farkhhk gosterdigi saptamm~br. Ogrencinin
ailesinin gelir duzeyi azaldlk"a kuramsal ve toplumsal degerlere, gelir diizeyi
artttk"a ekonomik ve estetik degerJere onem verdigi gozlemni~tir.
b) Ailenin gen"lerin davram~lanm sosyal ve psikolojik a"ldan belirleyiciligi en az ekonomik boyut kadar onemlidir. <;:ocukluk ve gen"lik Yillannda anababaya baghhk gostenne dunyada oldugu kadar Tiirkiye'de de yaygmdlr. Bu
durum daha "ok modernle~menin ger"ekle~medigi geleneksel toplumlarda gozlenmektedir. Geli~me olduk"a, ailenin geliri artbk"a, ozellikle kadmm egitim
duzeyi yiikseldik"e, ailede "ocuk saYlsl azaldlk"a kar~lhkh baglmhhk azalmaktadlr (Kaglt"lba~l, 1990, s.96-100).
Turkiye'de, Ankara, izmir, istanbul gibi buyiik kentlerde bile ailelerin
"geni~ aile" baglan devam etmektedir (Kongar, 1976, s.94). Aile bireylerinin
dayam~ma ve baghhk i"inde olmasl geli~mekte olan Ulkelerde endustrile~me ve
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kentle~meye ragmen siiren bir olaydlr. Zaten batldaki gekirdek aile modeli tam
anlamlyla endiistrile~meye bagh degildir. Tiirkiye'de aileler i~ hayatlanyla ilgili
olarak iiyelerini korumakta ve kollamaktadlrlar (Kongar, 1991, s.88-89; Gokge,
1993, s.195-200).

Gen91erin ogrenim yIllannda ve daha sonrasmda aileleri tarafmdan desteklenmesi 90k dogaldlr. Universite ogrenimi yIllannda aile1er 90cuklanmn ba~ka
illerdeki iiniversitelere gitmesini ikinci derecede tercih etrnektedirler. Bu durumun ekonomik ve psiko-sosyal boyutlan vardlr. Ailede insan ili~kilerine yonelik egemen degerler yakmhk, kar~lhkh baghhk, dayam~ma, yakmlarmdan 90k
~ey bekleme bi9imindedir (Fi~ek, 1984, s.228; <;:ivi, 1987).
Dogaldlr ki kar~lhkh beklenti i9indeki bireylerden, taraflar olarak anababalann ve gen91erin birbirlerinden baglmslz davranmasl olduk9a zor olmaktadlr. Gen91erin baglmslz olmasl beklenmektedir ama gen9, "iigrenim yapan,
hayatIm kazamnak i9in 9ah~mayan ve kendine ait konutu bulumnayan kimsedir"
(Gokge, 1971) diye tammlamrken bunu nasll yapabilecektir? Ana-babasl verdiklerinin kar~lhgml beklerken gen9 de onlara psikolojik olarak baghhk i9indeyken
gelecekteki evliligini (e~ hayatIm) ve (i~ hayatIm) baglmslz dii~iinebilecek
midir?
Kentle~meyle

ailenin degerleri biitiiniiyle degi~mediginden gen91erin
ve oturacaklarl yeri se9mede iizgUr davranabilmeleri kolay degildir.
Ana-babalann 90cuklan iizerindeki etkisi egitim sonrasmda da siinnektedir
(Giikge, 1978, s.7-21).
e~lerini

Tiim baglmhhk nedenleri ve bi9imleriyle birlikte genylerin aileleriyle
da siimp gitrnektedir. Genylerin bedensel, duygusal-sosyal degi~im
leri ve beklentileri farkhhk giisterdikge, anne-babanm degerleriyle ters dii~me
oldugu siirece yatI~malar ka9lmlmazdlr. Anne-baba egitici sorumlulugu ve toplum degerlerini aktarma sorumlulugu ta~lrken, gen91er kimlik arayl~l ve baglmslzhk kazanma gayreti i9indedirler (Tezcan, 1988, s. 57-93).
9atI~malan

Ara~tJrmamn

Amael

Ailenin iizelliklerinden soyutlanml~ bir gen9lik dii~iiniilmesi pek miimkiin
giimnmiiyor. Gen91erin gelecege bakl~mda "Ailesinin sosyo-ekonomik yaplsI,
biitiinliigu, egitimi ve demokratikliginin etkileri" vardlr. Genylerin gelecekle
ilgili beklentileri yine aile iizerine ve i~ iizerine olacaktIr. Bu ara~tInnada gen9lerin bugiin i9inde yer aldlklan ailelerinin ve gelecekte i9inde yer alacaklan
ailelerin iizellikleri nelerdir? Aileleri hakkmda beklentileri nelerdir ara~tmlmak
istenmi~tir. Aynca gelecekte i~le ilgili beklentileri de yoklanml~tIr.

147

Hipotezler

Ana Hipotez:
ve

i~

Genylerin iyinde yer aldlklan ailelerine bagh olarak gelecekle ilgili evlilik
beklentileri vardlr.

Alt Hipotezler:
Yukanda tart1~llan problerni ily ana ba~hkta toplayarak alt hipotezler geli~tinnek rnilmklindilr.
1- Genylerin buglinkU ailelerinin sosyo-ekonornik ozellikleri vardlr.
2- Genylerin gelecekle ilgili evlilik beklentileri vardlr.
3- Genylerin gelecekle ilgili i~ beklentileri vardlr.
Yiintern

Evren ve Orneklem:
Tilrkiye'deki 15-24 ya~ grubu genylerin bazl ozellikleri
Tablo I:
YajGrubu

Gen~lik

~oyledir:

Yaj Gruplan SaYlsl

Toplam (SaYI)

KIZ

Erkek

15-19

6.216

3.051

3.165

20-24

5.096

2.514

2.581

11.312

5.565

5.746

TOPLAM

(Kaynak: DiE. Genel Nufus SaYlml Sonu~lan, 1990, s.36).

Tabloda da gorlildilgli gibi toplarn nilfus iyinde (56.473.000) geny nilfusun
oram %20'dir. Diger bir deyi~le yakla~lk be~ ki~iden biri genytir.
Bu ya~ gruplanndaki genylerin 1985 Ylhnda okul bitirenleri; Lise ve Dengi
okullar, iyin (3.818.000), Yliksek okul ve faklilteler iyin (1.493,000),1992-1993
ogretim ydmda ilniversitede okumakta olanlar (915.765), yeni kaYlt yaptlranlar
ise (263.319) duro Oniversite genyligi, bu ya~ grubunun bir klsrnml olu~tunnak
tadlr.
Oniversite genyligi adma Mirnar Sinan Oniversitesi'nin ily degi~ik fakliltesinde egitirn goren toplarn 2776 ogrenci ara~t1nnanm evrenini olu~tunnu~tur.
Ara~tInnamn omeklerni ise Mirnar Sinan Oniversitesi'nin ill' fakliltesinin
II degi~ik bOlilrnilnde ikinci, ilyilncil ve dordilrcil smlflarda ogrenirn goren ara~
tlrrnaya goniillii katIlan 215 ogrencidir.
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Fen-Edebiyat Fakiiltesi teorik egitim vermektedir. Bu fakiiltenin istatistik,
Matematik, Sosyoloji, Tiirk Oili ve Edebiyall, Sanat Tarihi boliimleri ara§llrmada yer alml§llr. Giizel Sanatlar Fakiiltesi uygulamah ogretim vermektedir. Bu
fakiiltenin Grafik, Sahne Sanatlan, Resim-Heykel boliimleri ve daha lOok teknik
egitim veren Mimarhk Fakiiltesi'nin Mimarhk Endiistri Uriinleri Tasanml, $ehir
ve Bolge Planlama boliimleri de ara§llrmada yer alml§llr.

Tablo 2: Omekleme Giren Ogrencilerin Ce~itli Degi~kenlere Gore Dagtilml
FAKULTELER

Fakiilte
Toplaml

Fen-Ed.Fak.

97

Mimarhk Fak.

57

Goze1 Sana!. Fak.

61

Cinsiyet
K,Z - Erkek

109-106

Medeni Durum
EvE Bekar

TOPLAM

5 - 210

215

Tablo 2'de goriildiigii gibi yogunlugu bekardlr. Universiteli genylik iyin bu
durum normaldir.
Genylerin ya§a gore daglhml ~iiyledir:

Tablo 3: Genc;lerin Ya:}a Gore Dagdlml
Ya! Grup1an

SaYl

16-18

16

7.44

19-21

54.42

22-24

117
82

TOPLAM

215

100.0

%

38.14

Tablo 3'de goriildiigii gibi iigrencilerin yogunlugu 19-21

ya~

grubunda

toplanml~llr. Ogrencilerin 1. slmfta olanlan ornekleme ahnmadlgl iyin daha

biiyiik ya§ gruplannda toplanmalan beklenen bir olaydtr.
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Ogrencilcrin dogduklan yerlqim birimlerine gore dagllnnt ~oyledir:

Tablo 4: OgrcnciJerin Dogduklan Yerle~im Birimlerine Gore DagilnTII
SAY!

%

151

70.23

Kent

29

13.49

il,e

22

10.23

Kay

II

5.12

Biiyiik kent

Bilinmeyen
TOPLAM

2

0.93

215

100.0

Tablo 4'de goriildiigii gibi ogrencilerin 90gunlugu (%70.23) biiyiik kentte
dogmu§lardlr.
Verilerin ToplanmaSl:

Veriler ara~tIrlCl tarafmdan hazlrlanan bir anketle elde edilmi§tir. Ankette
ogrencilerin ailelerinin sosyoekonomik ozellikleri, ogrencilerin gelecekteki aiIeleri hakkmdaki gorii§leri ve beklentileri iizerine sorular yer alml~tlr (bkz.: Ek I).
Anket, ogrencilerin ders saatlerinde ve bo§ zamanlannda bireysel olarak uygulanml~tIr.

Verilerin C;:iiziimlenmesi:

Bu 9ah~mada verilerin SPSS paket programlyla istatistiksel analizi yap 11ml§tlr. Degi~kenlerin sadece frekans daglhmlan verilmi~ ve yorumlanml~tIr.
Bulgular

Bu ara§tmnada degi§kenlerin (veriler) 90ziimlenmesinden elde edilen bulgular ozetlenecek, problem dogrultusunda olu~turulan hipotezlerin masma
dikkat edilerek bulgular verilecek ve yorumlanacaktIr.
Bulgulan li9

ba~hk

altmda toplayabiliriz:

1- Ogrencilerin Aileleriyle iIgili Bulgular:
A~agldaki

ge§itli maddeler ve tablolar ogrencilerin halen i9inde ya§adlklan
aileleriyle ilgili ozellikleri gostenriektedir.
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a) Ogrencinin Kimle Oturdugu:
Ogrencilerin biiyiik kentte egitim gormeleri barmma baklmmdan ge§itli
segenekler getirmektedir. Elde edilen veriler §oyledir:

Tablo 5: Ogrencilerin Birlikte Oturdugu Ki~ilere Gore Dagillml.
Birlikte oturulan Ki§i
Ailesiyle
TekBa~ma

Say.

%

144

66.98

22

10.23

Ogrenci Yurdunda

17

7.91

Bekar Arkada!.yla

27

12.56

Bilinmeyen
TOPLAM

5

2.33

215

100.0

Tablo 5'de goriildiigu gibi 90gunluk ailesiyle birlikte oturmaktadlr. Yiiksek
ogrenim genyligi olmalanna ragmen ogrenci yurdunda kalanlar % 7.91'le en az
orandadlr. Genellikle aileler ve genyler sosyo-ekonomik nedenlerle ailelerin
oturduklan illerdeki iiniversiteleri tercih etmektedirler.
b) Anne-Babanm Hayatta Olmasl:
Ailenin biitiinliigu baklmmdan anne ve babamn sag olmasl onemlidir ve
elde edilen veriler §oyledir:
Tablo 6: Anne ve Babanm Hayatta Olu§u Baklmmdan Genc;:lerin Dagthml

Anne- Babanm hayatta olu§u

Say.

%

Anne-Baba Sag

189

87.91

2

0.93

Anne-Baba Oldii
Baba Oldii

18

Anne Oldii
Bilinmeyen

3

TOPLAM

8.37
'.

1.40

3

1.40

215

100.0

Tablo 6'da goriildiigii gibi biiyiik 90gunlugun (%87.91) anne-babasl sagdlr.
Gen91erin aileleriyle birlikte1iginin yanmda par9alanmaml§ aileler i9inde yer
almalan da dikkati gekmektedir. Bu yah§mada anne-babamn ayn ya§amalarl
yoklanmaml§tlr.
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c) Anne-Babanm Egitim Durumu:
Ogreucilerin aileleri egitimsel ozellikler baklmmdan incelendiginde elde
edilen veriler ~oyledir:
Tablo 7: Ogrencilerin Anne-Baba Egitimine Gore Daglilml

Baba
Egitim DGzeyi
Okuma Yazrna bilmiyor
ilkokul
Orta Okul
Lise ve Dengi Okui
Yiiksek Okul ve Fakiilte
Bilinmeyen
TOPLAM

Say!

Anne

%

Sayl

%
6.98

4

1.86

15

60

27.91

73

3.95

21

9.77

26

12.09

53

24.65

54

26.12

75

34.88

45

20.93

2

0.93

2

0.93

215

100.0

215

100.0

Tablo 7'de goriildtigii gibi ytiksek okul bitinni~ babalarm oram (%34.88)
ile en ytiksek orandlr: ikinci slrada % 27.91 ile ilkokul bitirenlerin gelmesi
dikkati ,ekmektedir. Bu bulgu istanbul gibi btiytik kentte babalan ilkokul
mezunu olan gen,lerin de ytiksek ogrenim gonne ~ansma sahip olabildiklerini
gostennektedir. Yine de btiytik ,ogunluk %59.53 oranla lise ve ytiksek okul
mezunu babalann ,ocuklandlr. Alt sosyal slmftan olanlar ytiksek ogrenim
gonne ~ansml ,ok yakalayamamaktadlrlar (Tezcan, 1988; Gok,e, 1984). Ogrencilerin annelerinin ,ogunlugu (%33.95) i1kokulu bitinni~tir. Lise ve dengi oku1
bitirenlerin ve ytiksek okul bitirenlerin toplaml (%47.05) da babalardan
(% 12,48) oramnda geridedir. Annenin egitimi tiniversiteli gen,lerin ailelerinde
de yeterli degildir. Ogrencilerin tiimtintin tiniversite bitirecegini varsayarsak,
baba ve annenin egitim dtizeyleri ,ocnklarmkinden dii~tiktiir. Dtinya gorii~ti ve
gereksinimlerin kar~Jlanmasl baklmmdan tiniversiteli gen,lerle anne-babalar
arasmda ku~ak ,atJ~malan da dogal olacaktlr.
d) Anne-Baba Meslegi:
Ailenin ozelliklerinden birisi belki de en onemlisi babamn meslegidir.
Elde edilen veriler ~oyledir:
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Tablo 8: Ogrenciierin Anne-Saba Meslegine Gore DaglluTII.
Anne

Saba

Meslek

Say,

%

Ev Kadin!

157

%

SaYl

73.02

-

-

i~siz

-

-

4

1.86

il<;i

3

lAO

31

14042

Memur

29

13049

60

27.91

Serbest

22

10.23

114

53.02

Bilinmeyen
TOPLAM

4

1.86

6

2.79

215

100.0

215

100.0

Tablo 8'de giiriildiigu gibi annelerin ezici 90gunlugu (%73.02) ev kadmldlr. Ev kadml olma durumunda armeler i~siz sayilmamaktadlr. Oysa egitim durumuyla paralellik kuruldugunda (okuma-yazma bilmeyen, ilkokul ve ortaokul
bitirenlerin toplam oram %51.02 dir) sadece egitimi dii~iik olanlar ev kadlm
degildir. Bu orandan %22 fazlaslyla anneler ev karumdlr ve bu oramn i"inde
daha yiiksek egitimli olanlar da vardlr. Bu durum onlarm se"imi olmaktan "ok
geleneksel aile anlaYI~lmn geregidir (Kongar, 1976a).
Babalann "ogunlugu (% 53.02) ise serbest meslek sahibidir. Biiyiik kentlerin endiistri ve ticaret merkezleri olmasl dolaYlslyla onlann mal iireticisi veya
salicisl olmasl dogaldlr. Bu durum iigrencilerin aile gelirlerinin de belirleyicisi
olmaktadlr.
e) Ailenin Geliri

Aile gelirinin gen"lerin gelecek beklentileriyle yakmdan ilgisi vardlr.
Ozellikle istanbul gibi biiyiik bir kentte gen"lerin gelecekteki aile anlaYI~ml ve
i~ beklentisini ailesinin geliri biiyiik 6l"iide belirleyebilmektedir.
Ogrencilerin aile gelirlerine ili~kin veriler ~iiyledir:
Tablo 9: Ogrencilerin Aile Gelirlerine Gore Daglhmt.
Ayhk Gelir
21 Milyondan fazla
11-20 Milvon
6- 10 Milyon
3- 5 Milyon
2 Milyondan az
Bilinmeyen
TOPLAM

SaYI
52
67
71
21
3
I
215

%
24.19
3l.l6
33.02
9.77
lAO
0047
100.0
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Tablo 9'da goriildiigii gibi ogrencilerin yogunlugu 6-10 milyonluk
(%33.02) ve 11-20 milyonluk gelir diliminde toplanml~lir. 5 milyon ve daha az
ayhk gelire sahip olanlar %11.64 arasmdadlr. Buna gore iiniversitede ogretim
goren ogrencilerin ailelerinin yansmdan fazlasl %55.35 oramyla 10 milyonun
iizerinde gelire sahip olmakla birlikte biiyiik kent ko~ullan iyin bu miktann
yeterliligi tartl~t1abilir.
1994 Ylh iyin bu aile gelirinin 15-24 ya~mdaki genylerin egitim, beslenme,
eglenme v.s. giderlerini kar~!layabilmesi aylSlndan yok yeterli oldugunu soylemek gUytiir.
II. Ogrencilerin Gelecekteki Aile Beklentileriyle ilgili Bulgular:
A~agldaki ye~itli
dii~iindiikleri

maddeler ve tablolar ogrencilerin gelecekteki aileleri iyin
ozellikleri gostermektedir.

a) Ogrenciler i~in ideal Evlenme Ya~l:

Egitim ko~ullan ve sosyo-ekonomik ko~ullar goz oniinde bulunduruldugunda genyler evlenme ya~ml nastl belirlemektedirler? Elde edilen veriler
~oyledir:

Tablo 10: Ogrenciierin ideal Evlenme Ya§ma Gore Daglhml.
Klz1ari~in

Evlenme Ya§l
25-30
20-25
15-20
Bilinmeyen
TOPLAM

SaYI
122

77

12
4
215

..

Erkekler iI;in

%

Sayl

%

56.74
35.81
5.58
1.86

153
19
2
41

100.0

215

71.66
8.84
0.93
19.07
100.0

Tablo 10'da goriildiigii gibi gerek klzlar (%56.74) gerekse de erkekler iyin
%71.16) 25-30 ya~ arasl yogunlukla ideal evlenme ya~1 olarak belirtilmi~tir.
Erkekler iyin bilinmeyen orammn % 19.07 olmasl daha yukarl ya~lann ideal
evlenme ya~1 olarak dii~iiniildiigiine i~aret edebilir. Universiteli genyligin
Tiirkiye'deki geny niifusun evlilik ya~ma gore daha yukanda bir ideal evlilik ya~1
belirledigi dikkat gekicidir.
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b) Evlenilecek

Ki~inin Se~imi:

Gelecekteki ailenin kurulmasmda
lerin anlayl~l naslldlr?
Elde edilen veriler ~oyledir:

e~

se9imindeki karar konusunda gen9-

Tabla 11: Ogrencilerin Evlenilecek Ki~inin Secrimine Gore Daglhml
E~

Seyim Bi<;:imi

SaYI

%

Kendisi
Ailesi
Ailesiyle BirHkte

202

93.95

I

0047

12

5.58

TOPLAM

215

100.00

Tablo 11 'de goriildiigii gibi iiniversiteli gen9ler ezici bir 90gunlukla
(%93.95) e~lerini kendileri se9mek istemektedirler. Bu konuda oylesine titizlikIe fikirlerini belirtmi~lerdir ki 'bilinmeyen' hanesi olu~maml~l1r. Bu saptama,
iiniversite diizeyindeki gen9lerin geleneksel evlenme anlaYl~ma kar~l olduklanm gostennektedir.

c) Evlilik Sonrasl Ailesiyle Birlikte Oturma:
Psiko-sosyal ve ekonomik ko~ullar dahilinde gen9lerin aileleriyle birlikte
oturmaYI isteyip istemedikleri ara~tlfllml~l1r.
Elde edilen veriler ~oyledir:
Tabl. 12: Ogrencilerin Evlendikten Sonra Aileleriyle Birlikte

.

Otunna Durumuna Gore Daglhml
Aileyle Birlikte Oturma
Evet
HaYlf
KararSIZlm
. TOPLAM

Say!
3
199
13
215

%
lAO
92.56
6.05
100.0

Tablo 12'de goriildiigii gibi ogrenciler %92.56 oramnda aileleriyle birlikte
otunnaYI istememektedirler. Bu anlaYl~1 kentlerde gekirdek ailenin yaygmla~
I1g1, gen9lerin geleneksel geni~ ailenin insan beklentilerine cevap veremeyi~iyle
birle~tinnek miimkiindiir (Kongar, 1976b, s.404-407).
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Ote yandan Tiirkiye'de hlzh niifus artl~1 ve konut sorunu gibi sorunlarla
genylerin bu beklentileri arasmda bag kurulabilir.
d) E~in <;ah~masml isteme:

Ozellikle erkek ogrencilerin e~leririnin ,ah~masml isteyip istemedigi
Sorular tUm ogrencilere sorulmu~ olmakla birlikte,bu
konuyla ilgili 'haylr' cevabmm erkek ogrencilere ait olacagl beklenmi~tir.
Elde edilen veriler ~oyledir:
ara~tmlmak istemni~tir.

Tablo 13: Qgrencilerin E$in Cah$maSl lstegine Gore Daglllml.
E$in Cah$maSI
Evet
HaytT

Bilinmeyen
TOPLAM

%

SaYI
193

.

89.77
8.84

19
3

1.40

215

100.0

Tablo B'de goriildiigii gibi e~inin ,ah~masml isteyenler ,ogunluktadlr
(%89.77). Ancak %8.84 oranmda da olsa gen,lerin (erkek iigrenciIer) e~lerinin
,ah~masml istemedikleri giizlemnektedir. Anneleri %73.02 oramnda ev kadml
olan ogrenciler i,in bu oran az saydabilir. Genylerin ,ogunlugu geleneksel aile
yaplsl i,inde annenin ,ah~madlglm giizledigi ve ya~adlgl halde aym durumu
siirdiirmeyi istememekte veya beklememektedirier. Beklentinin bu bi,imde
olmasl sosyal, ekonomik ve egitimsel nedenlerden olabilir.
e) Ka\! <;ocuk istendigi:
Gen,lerin gelecelctelci aileleri i,in kay ,ocuk istediklerine
~iiyledir:

Tablo 14: Ogrencilerin istedikleri ~ocuk saylsma gore daglhm.
lstenilen Cocuk SaytsI
C;:ocuk 01mamah

21

%
9.77

1 Cocuk

44

20.47

2~cuk

131

60.93

3 Cocuk

17

7.91

2

0.93

215

100.0

Bilinmeyen
TOPLAM

SaYI

ili~kin

veriler
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Tablo 14'de goriildiigii gibi yogunluk %60.93 iki yocuk istemektedir. Aile
planlamasl yah~malan gostermektedir ki Tiirkiye'de her aile istediginden bir
fazla yocuga sahip olmaktadlr. Universiteli genyler iyin bu beklenmeyen durum
daha az olabilir. Nitekim tek yocuk ve slflr yocuklaria birlikte en fazla iki yocuk
saYIsI %91.17 oramndadlr. Marmara Bolgesi ve istanbul kentinde dogurganhk
oram, Tiirkiye'deki toplam dogurganhk oramndan (%2.65) daha azdlr (DiE,
1990 istatistik ytlhgl).
III. Ogrencilerin Gelecekteki i~ Beklentileriyle ilgili Bulgular:
A~agldaki ye~itli

maddeler ve tablolar ogrencilerin gelecekteki beklenti-

lerini gostermektedir
a) Gelecek Konusundaki 1'Utum:
Ogrencilerin gelecege bakt~lyla ilgili veriler ~oyledir:
Tablo 15: Ogrencilerin Gelecek Konusundaki Tutumlanna Gore Daglhm.

Tutum
iyimserirn
Aldtn§ Etmem
Ku§kuluyum
Kotiimserim
Bilinmeyen
TOPLAM

Sayl

%
60.47
10.70
25.12
1.40
2.33
100.0

130
23
54
3
5
215

Tablo 15'de goriildiigu gibi ogrenciler %60.47 oranmda iyimserdir. ikinci
maYI genyler iyin beklenilen davram~ olan 'ald1f1~ etmem' yerine 'ku~kuluyurn'
almaktadlr. Bu da genylerin i~ bulma vs. konulannda giivenli beklentileri olamadlgml gostermektedir.
b) Gelecege Yiinelik En Biiyiik istek:
Ogrencilerin gelecekte en yok ne istediklerine ili~kin veriler ~oyledir:
Tabl. 16: Ogrencilerin Gelecekte En <;:ok Neyi istediklerine Gore Dag!ltm
En ~ok istenen §ey
iyi bir i§
iXi bir evlilik
Daha J:1!ksek o&renim
i~inde yiikselme
Sleak dostluk ili§kisi
Zengin olma
Diger
TOPLAM

Sayl
31
21
19

%
14.42
9.77
8.84

38
32
12
62
215

17.67
14.88
5.58
28.84
100.0
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Tablo 16'da genc;lerin be1irtilen sec;enekler ic;inde en c;ok i~inde yiikselmeyi
(%17.67) tercih ettikleri goriilmektedir. Verilen sec;eneklerin dl§mda kalan istekleri (%28.84) olanlar 1/3'ii olu§turmaktadlr. iyi bir i§ (%14.42) kadar, slcak
dostluk ili§kisi de (%14.88) genc;ler ic;in onemli olabilmektedir. Biiyiik kentlerde
genc;ler arasmda da gozlenebilen yalmzhk, yakm dostluk ili§kisi ozlemini ortaya
C;lkarmaktadlr. Universite genc;ligi ile yapilan ba§ka ara§tlrmalar da genc;lerin
yalmzhk c;ektigini gostermektedir (Kocaclk, 1987, s.22).
c) Hayatta Ba~arlh Olmanm

Ko~ulu:

Gelecekte ba§arilar farkh nedenlere baglanmaktadlr.
Elde edilen veriler §oyledir:
Tablo 17: Ogrencilerin Ba~aTlh Olma Ko~uluna Gore Daglhm1.
Ba~anh

Say!

TOPLAM

83
41
15
30
46
215

Olma KO$ulu
<;:ok ,a111ma
Ejtitimli alma
$ans11 olma
Destekleyecek birisinin oimasl
Diger

%
38.60
19.07
6.98
13.95
21.40
100.0

Tablo l7'de C;:ok c;ah§ma ve egitimli olmanm birlikte (%57.67) yiiksek
oran olu~turmasl onemli bir bulgudur. Ancak genc;ler Tiirkiye gerc;eginde
destekleyecek birisinin olmasma da (%13.95) onem vermektedirler. Yine de c;agda~ toplumdaki gerc;ek ba§an ko§ullarml gozden lrak tutmaml§ olmalarl dikkat
c;ekmektedir.
d) Nasd Bir i~te C;:ah~dmak istendigi:

Ogrencilerin gelecekteki i§ beklentilerine ili~kin veriler §oyledir:
Tablo 18: Ogrencilerin Cah$mak istedikleri i!}e Gore Dagthmt.
istenilen h

Kamu hizmeti
Sigortah bir i$
Kendi i$ yeri
Yetenek ve bilgiye uygun bir i$
<;ok para kazandtran i$
Diger
TOPLAM

SaYI
3
4
62
116
10
20
215

%

lAO
1.86
28.84
53.95
4.65
9.30
100.0
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Tablo 18'de genylerin gelecekte kendi yetenek ve bilgilerine uygun bir i~te
benimsedikleri gozlenmektedir. 1994 Tiirkiye'sinde yiikselen degerler
dogrultusunda yok para kazandlrani~in %4.65 oramnda tercih edilmesi iiniversiteli genyler iyin ilginy bir saptamadlr. Universite ogrenimi goren genyler
egitimin oneminin ve yah~ma hayatJyla egitimin uygun dii~mesinin gerektiginin
bilincindedirler. Her ne kadar Tiirkiye'de egitim ve ogretim sistemi piyasa ko~ul
lanna uygun dii~mese de ($enatalar, 1991, s.237) ozlenen geryek budur.
yah~maYI

SONU<;: VE DEGERLENDiRME

Mimar Sinan Universitesi'nin 215 ogrencisi iizerinde yaplian ara~tJrmaya
gore cinsiyet daglilml e~it sayliabilir. 19-21 ya~ grubunda toplanma vardlr ve
ogrencilerin yogunlugu biiyiik kent dogumludur.
Ara~tJrmada

ortaya ylkan bulgular ~oyle toplanabilir:
a- Ogrencilesin yogu aileleriyle birlikte oturmaktadlr.
b- Ogrencilerin biiyiik bir klsmlmn anne-babasl sagdlf.
c- Anne-babalarm egitim durumu ilkokul ile yiiksek ogrenim arasmda yay!lma gostermektedir. Annelerde ilkokul bitirenler ve okuma yazma bilmeyenler
(%40.83) oldukya yiiksektir. Yiiksek ogretim goren babalar daha fazladlr.
d- Anne-baba meslekleri egitim diizeylerine bagh olarak, babalar iyin daha
yok serbest meslek ve memur, anneler iyin ise ev kadml ve memur biyimindedir.
e- Ogrenciler aile geliri aylsmdan degerlendirildiginde yogunluk orta gelir
diizeyine sahip ailelerden gelmektedir (1994 Ylh i9in ortalarna ayhk gelir
5.000.000 - 10.000.000 TL'dlr).
f- Universiteii gen91er 25-30 ya~ arasmda evlenmeyi uygun gormektedirler. Egitimin uzun olmasl ile gey evlenme arasmda bir parelellik gozlenmektedir.
g- Universiteli gen91er evlenirken e~ seyimlerini kesinlikle kendilerinin
yapmasmdan yanadlrlar ve evlendikten soma aileleriyle oturmak istememektedirler.
h- Genyler gelecekteki ailelerinde en fazla iki yocuk istemektedirler. Biiyiik bir yogunluk (%89,77) e~lerinin yah~maSml istemektedir.
1- Genyler, geiecekleri konusunda yogunlukla iyimserdir. %25 oramnda
ku~kulu olanlar da vardlr. Bunun 90k ge~itli psikolojik ve sosyo-kiiltiirel nedenleri olabilir.
i- Genylerin gelecekten beklentileri aylsmdan tercihleri degi~iktir. Biiyiik
yogunlugun isteginin "iyi bir i~" veya "iyi bir e~" gibi seyeneklerde toplanmamasl dikkat yekmektedir.
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j- Genyler ba~anh olmaYI yah~mayla ve egitimli olmayla ilgili bulmu~
lardlr. Buna bagh olarak da gelecekte yetenek ve bilgilerine uygun.i~lerde yah~
maYI tercih ettiklerini belirtmi~lerdir. Genylerin bu seyimi, yah~ma hayab iyin
onlann iyi egitilmeleri gerektigini bir kez daha vurgulamaktadlr.
Genyler bir ii1kenin itici ve geli~tirici giiciidiir. 0 nedenle uluslar, gelecegin gUvencesi ve ba~ansl iyin genylerin egitimine iinem vermekte, sorunlanyla ilgilenerek yaplcl ve yaratlcl ku~aklar yeti~mesine iizen gostermektedirler.
Ulusal kalkmmada beyin giiciinun vazgeyilmezligi dolaYlslyla bu gorev
gelecegin ust kademe yoneticilerini yeti~tiren iiniversitelere verilmi~tir. Ancak,
iyi egitilen genylik gelecekte bilinyli ve iyi yoneticiler olabilecektir (Sencer,
1990, s. 146-148).
Ote yandan genylerin iyi egitim gorme ve egitime uygun alanlarda yah~
mak istemeleri onlann mutlulugu da saYllmaktadlr. Gelecek kayglsmm azalmasl
onlann hem bilgi hem de ilgiyle desteklenmelerine baghdlr. Genylerin bilgili,
verimli ve mutlu olmasl sosyo-ekonomik, egitimsel ve psikolojik sorunlannm
tamnmasl, an1a~tlmasl ve yoziilmesiyle miimkiin olabilir.
Egitimin her a~arnasmda ve universitede yeterli ve niteJikli egitim ozlemi
giderilerek (ip~iroglu, 1990, s. 175-177) ve psikolojik sorunlara egilerek genyleri egitirsek, onlan gelecegin gUvencesi olarak gorebiliriz. Bu gUvenilen ki~i
lerin yeti~tirilmesinde ailenin onemini de hiy bir zaman unutmamak gerekir.

ABSTRACT

This work aims to introduce psychosocial tendencies of university youth
who dynamic, advocate of change, sensitive about socio-cultural and artistic
events and different from adults and the other young groups. Writer aims to set
these groups' features through applied method. As research field, totally 2776
students who study at tree different faculties of Mimar Sinan University were
chosen. And research's sampling is 215 volunteer students who studies at tree
different faculties and eleven different branches' of this university.
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Ekl

UNiVERSiTELi ve i~f;i GENf;LtK ANKET FORMU·
Dr. Miizeyyen GOLER
1- Cinsiyetiniz?

() KIz
() Erkek
2- Ya~mlz?
() 16-18
() 19-21
() 22-24
3- Medeni Durumunuz?

( ) Evli
() Bekar
• Bu soru kagldl 15-24 y~ arasmdaki gcn~lcrc uygulanacaktlT. istanbul, 1994.
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4- Nerede Dogdunuz?
( ) Biiyiikkent
() Kent
() ilye
()Koy

5- Televizyon seyredennisiniz?
() Evet
() HaYlr
6- (HaYlr ise) Neden?
( ) Televizyonum yok
( ) Zamamm yok
( ) Giinah olur
( ) Kaliteli program yok
7- Kitap veya dergi okunnusunuz?
() Evet
() HaYlr
8- (HaYlr ise) neden?
( ) TV seyretmek yeterli
( ) Yeterli param yok
( ) Zamamm yok
( ) Gezmek eglenrnek daha ilginy
9- Tiyatroya gidennisiniz?
( ) Hiy gitmem
( ) Senede bir kez
( ) Senede 2 kez
( ) Senede 3 kez ve daha fazla
10- Hangi sporu yaparslnlz? (Birden fazla cevap i§aretienebilir)
( ) VoleyboVBasketbol
() Futbol
() Tenis
( ) Yiizme ve yiiriiyii§
( ) Bokslgiire§
( ) Karate/tekvando
() Kayak
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11- Kendinize ait paraylane yaplyorsunuz?(Birden fazla cevap i~aretle
nebilir)
( ) Ev iyin harclyorum
( ) Giyimime harclyorum
( ) Kitap ahyorum .
( ) Okul ihtiyaylanml kar~tllYorum
( ) Sinema ve eglenceye harclYorum
( ) iyki ve sigaraya harclyorum
( ) C;:eyizlik ev e~yasl ahyorum
12- Kiminle oturuyorsulluz?
() Ailemle
( ) Tek ba~lma
( ) Ogrenci yurdunda
( ) Bekar arkada~lmla
13- Anne-babamz ya~lyor mu?
( ) Annem-babam sag
( ) Babam iildii
( ) Annem - babam iildii
( ) Annem iildii
14- Babamzm egitim durumu
( ) Okuma-yazma bilmiyor
() ilkokul
() Ortaokul
( ) Lise ve dengi okul
( ) Yiiksekokul
15- Annenizin egitim durumu nedir?
( ) Okuma-yazma bilmiyor
() ilkokul
() Ortaokul
( ) Lise ve dengi okul
( ) Yiiksekokul
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16- Babamzm meslegi nedir?
( ) i~siz
() i~9i
() Memur
() Serbest
17- Annenizin meslegi nedir?
() Ev kadml
() i~9i
()Memur
() Serbest
18- Aile i9inde onemli kararlarda son sozii kim soyler?
( ) Tiim aile bireyleri
()Annem
() Babam
( ) Annem-babam ortak
19- Ailenizin gelir diizeyi nedir? (Ayhk olarak)
( ) 21 milyondan fazla
( ) 11-20 milyon
( ) 6-10 milyon
( ) 2-5 milyon
( ) 2 milyondan az
20- Ailenize isteklerinizi nasd iletirsiniz?
( ) A9ik9a soylerim
( ) Ailedeki diger ki~iler araclhglyla
( ) Soyleyemem
( ) Annem-babam araclhglyla iletirim
21- Herhangi bir sorun anmda ilk ba~vurdugunuz dam~man kimdir? .
( ) Annemlbabam
( ) Hocam!~efim
( ) Arkada~lm
22- Size Gore ideal Evlenme Ya~l Ka9tJr?
A- Kadm i9in () 16-20 () 21-25 () 26-30
B- Erkek i9in () 16-20 () 21-25 () 26-30
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23- Evleneceginiz ki~iyi kimin seymesini istersiniz?
() Kendimin
() Ailemin
( ) Ailemle birlikte
24- En yok kay yocuk sahibi olunmah?
( ) <;:ocuk sahibi olunmamah
() iyocuk
() 2 yocuk
( ) 3 yocuk ve daha fazla
25- Evlendikten sonra ailenizle birlikte otunnaYI
() Evet

dii~iiniiyormusunuz?

() HaYlr
( ) Kararslzlm
26- E~inizin yah~maSml istermisiniz?
() Evet
() HaYlr
27- Geleceginiz konusunda
( ) iyimserim

giirii~iiniiz

nedir?

( ) Ald1f1~ etmem
( ) Ku~kuluYJlffi
( ) Kiitiimserim
28- Gelecege yiinelik en biiyiik isteginiz nedir? (Birden fazla cevap
i~aretienebiiir)

( ) iyi bir i~
( ) iyi bir evlilik
( ) Daha yiiksek iigrenim
( ) i~imde yiikselme
( ) Sicak dostluk ili~kisi
( ) Zengin olma
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29- Sizce hayatta ba~anh olmak en 90k neye baghdJr? (Birden fazla
cevap i~aretlenebilir)
( ) <;:ok

9ah~maya

( ) Egitimli olmaya
( ) $ansh olmaya
( ) Destekleyecek birisinin olmasma
30- Nas!l bir i~te

9ah~mak

isterdiniz?

( ) Kamu hizmetinde
( ) Sigortali bir i~te
( ) Kendi

i~

yerinde

( ) Yetenek ve bilgime uygun
( ) <;:ok para kazandlran

i~te

i~te

Not: 31-38. Sorularl Sadece C;:ah,an Gen~ler CevaplandIracaktJr.
31- En son bitirdiginiz okul hangisidir?
() ilkokul
() Ortaokul
() Lise
( ) Meslek lisesi
( ) Yiiksek okul
32- Egitiminiz yarlm kaldlysa neden?
( ) OkumaYI sevmiyorum
( ) Okul yoktu
( ) Ailem izin vennedi
( ) Ekonomik durumumuz uygun ~egildi
33- Egitiminize hangi diizeyde devam etmek istersiniz?
( ) istemiyorum
( ) Orta ogretim
( ) Mesleki ogretim
( ) Yiiksek ogretim.
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34- i~inizdeki mevkiiniz nedir'?
( ) Buro elemam
( ) Tekniker
( ) Ustaba~l
( ) i~~i
35- C;ah~tlglnlZ i~i degi~tirmeyi

du~unuyor

musunuz?

() Evet
() HaYlr
( ) Kararslzlm
36- Kazancmlzl ailenize veriyor musunuz?
( ) Hi~ vermiyorum
( ) Bir k1smml veriyorum
( ) TamalDlnl veriyorum
37- t~ yerinde en ~ok ~ikayet ettiginiz konu hangisidir? (Birden fazla cevap
i~aretlenebilir)

( ) Ocretlerin yetersizligi
( ) C;ah~ma ko~ullannm diizensizligi
() Yonetimin basklcl tutumu
( ) Teknolojinin eksikligi
( ) Bilgi yetersizligi
38- Hangi sosyal giivenlik kurulu~una uyesiniz?
( ) Dye degilim
OSSK
( ) Emekli Sandlgl
( ) bzel sigorta
Ara~hrmayl

Yapan Te~ekkur Eder.

