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ÖZET

Bu araştırma, Eric BERNE’nin “Transaksiyonel Analiz (TA) Kuramı”na dayanmaktadır. Ça-
lışma; bir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde, bireysel çalgı derslerindeki öğretmen-öğrenci ileti-
şiminde kullanılan “ego durumlarını” ve “transaksiyonları” belirlemek amacıyla yapılmıştır. Ça-
lışma grubu, araştırmanın yapıldığı lisede görev yapan çalgı öğretmenleri (N=15) ile öğrencilerin 
(N=83) tümünü kapsamaktadır. Araştırma verileri, Arı (1989) tarafından geliştirilen “Ben Du-
rumları Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin “Koruyucu Ebe-
veyn” ve “Yetişkin” ego durumlarını ağırlıklı olarak kullandıkları saptanmıştır. Öğrenciler kendile-
rine göre “Koruyucu Ebeveyn”, öğretmenlerine göre ise “Uygulu Çocuk” ego durumlarını ağırlıklı 
olarak kullanmaktadır. Her iki taraf da en az “Eleştirel Ebeveyn” ego durumunu kullanmaktadır. 
Öğretmen ve öğrenci iletişiminde, “tamamlayıcı transaksiyon” gerçekleştiği saptanmıştır
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ABSTRACT

This research is based on Eric BERNE’s “Transactional Analysis (TA) Theory”. The study was 
carried out to determine the “ego states” and the “transactions” in terms of Transactional Analysis, 
which are mainly used in teacher-student communication in one-to-one musical instrument 
lessons at an Anatolian Fine Arts High School in Turkey. Research sample was consisted of all 
music students (N=83) and the instrument instructors (N=15) at the school. The research data 
were collected by “The Ego States Scale” developed by Arı (1989). The results indicated that the 
teachers mainly use “Nurturing Parent” and “Adult” ego states. The students use mainly “Nurturing 
Parent” ego state according to themselves, and “Adapted Child” according to their teachers. Both 
of the groups use “Critical Parent” ego state least. It was found that “complementary transaction” 
occurred in the teacher-student communication.
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1. GİRİŞ

İnsan ilişkilerinin temelinde yer alan iletişim, öğrenme-öğretme sürecinde öğretmen-öğren-
ci ve öğrenci-öğrenci arasındaki ilişki ve etkileşimde belirleyici roller oynar. İletişime dair tüm 
değişkenler bireylerin amaçlanan davranışları kazanmalarını ve öğrenmelerini etkileyeceğin-
den, derslerde olumlu bir iletişim ortamının sağlanması ve sürdürülmesi sürecin ana husus-
larından birisidir (Buntak, 2015; Demirel, 2002; Keçeci, 2007a, 2007b; Vogt, 2015). Öğretimin 
merkezinde iletişim yeteneği yer aldığından, öğretmenler öğrencileri ile iletişim kuramadığında 
bilgi aktarımının sağlanmasını ve derslerin etkili bir şekilde gerçekleşmesini beklemek müm-
kün olamayacaktır (Şahin, 2004).

Uygulamalı öğrenme-öğretme yaşantılarını kapsayan çalgı dersleri de, iletişimin birçok 
ögesini içinde barındıran hassas süreçlerden oluşmaktadır (Zhukov, 2012). Bu derslerdeki ile-
tişim; öğretim programı, öğretim metodu, çalma tekniği vb. diğer unsurlar kadar önem arz 
etmektedir. Çalgı dersleri, öğretmen ve öğrencinin birebir gerçekleştirdiği ve üçüncü bir kişi 
derse dâhil olmadığından yakın ilişki içinde oldukları bireysel derslerdendir. Bu derslerdeki 
iletişim ve etkileşimin yaptığı etki, doğurduğu problemler veya çözüm yaklaşımları geleneksel 
biçimdeki toplu derslerden oldukça farklıdır. Toplu derslerde birden çok birey arasında dolaylı 
ve dolaysız olarak gerçekleşen ağ örüntüsüne sahip iletişimden farklı olarak; burada mesafeler 
azalmakta, sadece iki kişi arasında doğrudan ve yoğun bir iletişim yaşanmaktadır (Klier, 1998). 
Böylece iletişim; ders sürecinde veya sonrasında başarılı bir performansı olduğu kadar öğrenci-
nin güdülenme, dikkat, çözümleme vb. bilişsel ve ruhsal süreçlerini de derinden etkileyebilecek 
bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır (Herbst, 2014; Klier, 1998; Özmenteş, 2013). İletişim 
süreçlerindeki etkisi %60’lara varabilen (Atabek, 1998), bireysel çalgı derslerinde öğretimde 
önemli roller oynayan (Hofer, 2000; Kurkul, 2007; Simones, Rodger ve Schroeder, 2015), ancak 
aynı zamanda sözcüklerin anlamlarını değiştirme (Buntak, 2015) ve “çifte mesaj” (Cada, 1999: 
8) iletme gücü yüksek olan sözsüz (non-verbal) iletişim de bu tür derslerde kişiye odaklı olarak 
algılanabilmekte ve kişiye doğrudan etki etmektedir. Ayrıca, Klier’in (1998) vurguladığı gibi; 
müziksel iletilerin mekândan ve iletişimden soyutlanamaması sonucunda müziğin duygulara 
doğrudan etki etmesi ortama dâhil olmakta ve çalgı derslerindeki iletişimi karmaşıklaştırmak-
tadır. Bunlara ek olarak, cinsiyet veya öğrenci yeterlilik düzeyi gibi değişkenler de bu iletişim 
süreçlerini oldukça etkilemektedir (Simones, Rodger ve Schroeder, 2015; Zhukov, 2012).

Bu bağlamda, bireysel çalgı derslerinde öğretmen ve öğrenci arasındaki sözel ve sözel ol-
mayan iletişiminin olumlu veya olumsuz sonuçları toplu ders ortamlarına kıyasla daha fazla 
ortaya çıkabilmekte, etkileri dolaysız olarak yaşanabilmekte, olası olumsuz sonuçların başında 
ise iletişim çatışmaları gelmektedir. Çatışmaların asıl anlamı ya da amacının, diğer insanlarla 
olan ilişkilerde ve davranışlarda kişisel eksiklere ve zayıflıklara dikkat çekmek olduğu; bunun 
fark edilmesinin de, insan ilişkilerinde kabul edile gelmiş ve kalıplaşmış düşüncelerin, davranış-
ların ve normların yeniden gözden geçirilmesini sağlayabileceği belirtilmektedir (Klier, 1998). 
Cada’ya (1999) göre, çalgı öğrenme sürecinin başarısını öğrenci-öğretmen iletişiminin kalitesi 
belirlemektedir ve bu kaliteye ulaşmak, farkında olmadan yapılan hatalarla başa çıkılmasıyla 
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mümkündür. Öğretmenlerin öğrencileriyle iletişimde kullandıkları cümlelerin bir kısmı, ilk 
bakışta öyle görünmese de negatif anlamlar içerebilmektedir; çünkü çoğu kez, kurulan bu cüm-
lelerin öğrencilere nasıl söylenmiş olduğu üzerinde düşünülmemektedir (Cada, 1999; Gordon, 
1993). Cada (1999), bu hususa dikkat çekmekte; çalgı derslerindeki iletişimde mesaj iletmenin, 
mesajı algılama/açımlamanın ve mesajların öğrenciler üzerindeki etkilerinin çok yönlülüğünü 
ortaya koymaktadır. Ayrıca, bazı egzersizler ile öğretmenlerin kendi söz, ses, jest ve mimikle-
ri üzerinde düşünüp; kendi söylediklerinin nasıl algılandığını empatik olarak fark etmelerinin 
dersler için faydalı olacağını ve çatışmalara yardımcı olabileceğini de belirtmektedir. 

Eğitim yaşamını sürdüren bireylerde iletişim sorunlarının yoğun olarak yaşandığı evrelerden 
birisi ergenlik dönemidir. Bireyler ergenlik döneminde biyo-fizyolojik, biyo-psişik, sosyal vb. 
pek çok sıkıntıları yanı sıra; iletişim konusunda da dikkate değer sorunlarla uğraşmaktadırlar 
(Dinçel, 2006; Gaskar ve Özyazıcıoğlu, 2014; Köseler, 2006). Köseler’in (2006) Lise Öğrencile-
rinde İletişim Kaygısı konulu araştırmasına göre; erkek öğrencilerin %77,8’i, kız öğrencilerin 
ise %87,2’si öğretmenleriyle olan iletişimlerinde çeşitli kaygılar yaşadıklarını düşünmektedirler. 
Öğrencilerin iletişim kaygıları ise öğretmenlerin ses tonu, bakışlar, yaş, cinsiyet, kullandıkları 
kelimeler ve uyguladıkları öğretim yöntemleri gibi değişkenlerden kaynaklanmaktadır (a.g.e.). 
Böylesine sorunlar, okul ortamlarında iletişim biçimlerine, dikkati yoğunlaştırmaya, öğrenme 
hızına, başarıya vb. etki edebilecek potansiyele sahiptir. Bundan dolayı; yapılan bazı araştırma-
larda ergenlik döneminin özellikleri dikkate alınarak iletişim sürecinde uygun yaklaşımların 
ortaya konulması ve ortaya çıkabilecek sorunları çözerek öğrenci performansının ileriye götü-
rülmesi önerilmektedir (Uluç, 2006; Yılmaz, 2006). 

Ergenlik dönemindeki bireyler iletişim esnasında çok çeşitli faktörlerin etkisinde kaldıkların-
dan, bu döneme denk gelen çalgı derslerindeki iletişim de hassas bir konu olarak öne çıkmak-
tadır. Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi (AGSL), Türkiye’de ergenlik dönemi yaş grubuna mesleki 
müzik eğitimi verilen kurumlardan birisidir. AGSL öğrencileri, gelişimin kritik dönemlerinden 
birisi olan ergenlik çağında çalgı eğitimine başlamakta; öğrenimleri zarfında üçer yıllık Piyano 
ve Bağlama eğitimi ile birlikte dört yıllık Çalgı Eğitimi dersinde diğer bir çalgıyı da seçerek (Ke-
man, Viyola, Viyolonsel, Gitar, Flüt, Ut, Kanun vb.) üç çalgının eğitimini almaktadırlar (MEB, 
2017)1. Bu çalgı dersleri bireysel ders biçiminde işlenmekte ve öğretmen ile öğrenci arasında 
kurulan yoğun iletişime dayanmaktadır.

Bu bağlamda; Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde yürütülen çalgı derslerindeki öğretmen-
öğrenci iletişimi, tarafımızdan araştırılması gereken önemli bir husus olarak görülmektedir. 
İletişim süreçleri ve ortamları birçok değişkeni olan karmaşık yapılar olduğundan, böylesine 
bir araştırmayı çok farklı bakış açılarından yola çıkarak yapılandırmak mümkündür. Araştır-
mamızda, çalgı derslerindeki iletişim öğretmen ve öğrenci bakış açısından birlikte değerlen-
dirilmek istendiğinden; kişiler arası iletişimde karşılıklı görüşleri ve etkileşimleri ele alması 
sebebiyle Eric BERNE’nin (1910-1970) “Transaksiyonel Analiz (TA) Kuramı” temel alınmıştır.

1Araştırmanın yapıldığı öğretim yılında; öğrenciler Piyano ile birlikte Türk veya Batı Müziği çalgılarından birisini seçmek kaydıyla, her 
dönem iki çalgının eğitimini almaktaydılar (MEB, 2007).
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Berne, insan kişiliği ile birlikte kişiler arası iletişim ve etkileşimi gözlemleme, betimleme, 
çözümleme ve anlamaya; bu yolla ortak yaşamı daha iyi yapılandırmaya yardımcı olacak mo-
deller sunan Transaksiyonel Analiz Kuramını 1960’lı yıllarda geliştirmiştir (Berne, 1961; Der 
Spiegel, 1967; Liechti-Genge, 2015). Kurama adını veren “transaksiyon”, kişilerarası iletişimde 
sözlü veya sözsüz bir uyarıcı ve bir tepkiden oluşan sosyal davranış birimini ifade etmektedir 
(Akkoyun, 2007; Berne, 1975). TA bağlamında; iletişim ortamlarında olup bitenler, sistematik 
ve insanı olumlu olarak ele alan insancıl bir yaklaşımla analiz edilmektedir (Akkoyun, 2007). 
Kuramın üç temel sayıltısı ise, “herkes ne yaparsa yapsın, kim olursa olsun değerlidir, anlamlı-
dır ve önemlidir […]; herkesin düşünme kapasitesi vardır […]; yaşamında ne olacağına herkes 
kendisi karar verir” (Akkoyun, 2007: 5-6) şeklinde ifade edilmektedir. Berne (1961, 1966), insan 
davranışları ile iletişim süreçlerini ve kişiler arası ilişkilerin çözümlenmesini, “ego durumu” adı 
verilen yapılara dayanarak açıklamaya çalışmaktadır. TA kuramında “Ego Durumları”, “Tran-
saksiyonlar”, “Yaşam Pozisyonları”, “Yaşam Senaryosu”, “Temas İletileri”, “Psikolojik Oyunlar” 
gibi çok sayıda alt boyut bulunmaktadır (Akkoyun, 2007; Berne, 1961, 1975; Glöckner ve diğ., 
2011; Hay, 2015; Keçeci, 2007a; Solomon, 2003)2. Elinizdeki bu çalışmada, çalgı derslerindeki 
iletişimde öğrenci ve öğretmenlerin kullandıkları ego durumları ve buna bağlı oluşan transaksi-
yonların saptanmasına odaklanılmıştır.

Berne, TA kuramında temel aldığı ego durumu kavramının, “fenomenolojik olarak tutarlı 
bir duygu sistemi, operasyonel olarak ise tutarlı davranış kalıpları takımı olarak tanımlanabi-
leceğini” (1966: 23) ifade etmekte; “daha pratik anlamda ise, ilgili davranış kalıpları takımının 
eşlik ettiği duygular sistemi” (a.g.e.) olduğunu belirtmektedir. Berne (1961, 1966, 1975), insanın 
yaşamı boyunca geçirdiği öznel yaşantılarının/deneyimlerinin ve davranışlarının ego durum-
larını belirlediğini, ego durumlarının da kişiliği oluşturduğunu savunmaktadır. TA kuramına 
göre, ego durumları yapısal ve fonksiyonel analiz olmak üzere, birbirine bağlı iki sınıflamada ele 
alınmaktadır. İnsan kişiliğini üç temel kategoride inceleyen yapısal analize göre kişilik; “Ebeveyn 
(E)”, “Yetişkin (Y)” ve “Çocuk (Ç)” ego durumlarından oluşmaktadır. Bu üç temel ego durumu, 
Berne (1961, 1966, 1975), Akkoyun (1995, 2007), Glöckner ve diğerlerine (2011) dayanarak 
şöyle özetlenebilir: Ebeveyn ego durumu; bireyin yaşamı boyunca etkileşimde bulunduğu ve 
gözlemlediği ebeveyn figürlerinden edindiği, içselleştirdiği veya taklit ettiği duygu, düşünce ve 
davranışların karmaşık bütünüdür. Yetişkin ego durumu; daha çok yaşanılan ana odaklanan, 
geçmiş deneyimlerine dayanarak imkânları ve olasılıkları görebilen, gerçekçi ve diğer iki kate-
goriden özerk duygu, düşünce ve davranışların karmaşık bütünüdür. Çocuk ego durumu ise ço-
cukça davranış veya olgunlaşmamışlık anlamına gelmeyip; bireyin geçmişte “yaşamla başetmek 
üzere kendi potansiyelini işe koşarken kendisinin oluşturmuş olduğu ve çocukluğundan da izler 
taşıyan” (Akkoyun, 2007: 16) duygu, düşünce ve davranışların karmaşık bir bütünüdür.

2TA kuramının alt boyutları ve kavramlarına ilişkin uygulama örnekleri de içeren açıklama ve tanımlar için bkz. L. Schlegel (1993). Hand-
wörterbuch der Transaksionsanalyse. Freiburg: Herder.
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Ego durumlarının dışarıya karşı psikolojik işlevlerine/rollerine göre ele alındığı fonksiyonel 
analize göre kişilik ise beş bölümde sınıflanmaktadır: Bu sınıflamada “Yetişkin (Y)” ego durumu 
aynı kalırken, Ebeveyn (E) ego durumu “Koruyucu Ebeveyn (KE)” ve “Eleştirel Ebeveyn (EE)”; 
Çocuk (Ç) ego durumu da “Doğal Çocuk (DÇ)” ve “Uygulu Çocuk (UÇ)” şeklinde alt katego-
rilere ayrılır (Akkoyun, 2007; Berne, 1966, 1975). Berne’nin Ebeveyn ve Çocuk ego durumları 
için kullandığı farklı kavram ve sınıflamalar da bulunmaktadır: Çocuk ego durumu, “Doğal 
Çocuk”, “Uygulu Çocuk” ve “Asi Çocuk” şeklinde üçe; “Ebeveyn” ise, “Koruyucu veya Doğal 
Ebeveyn” ve “Kontrol Edici Ebeveyn” olarak ikiye ayrılmıştır (Berne, 1975: 32-33). Berne’nin 
kategorileri sonraki yıllarda TA kuramcıları tarafından da çeşitlendirilmiştir, ancak günümüzde 
yaygın kabul gören yukarıda serimlediğimiz beşli sınıflamadır (Glöckner ve diğ., 2011; Hay, 
2015; Kahler, 1978). Çalışmamızda da beşli sınıflama temel alınmıştır ve fonksiyonel analiz 
bağlamındaki bu ego durumları Berne (1966, 1975), Solomon (2003) ve Akkoyun (2007) te-
mel alınarak şöyle özetlenebilir: Koruyucu Ebeveyn toplumsal değerlere bağlıdır ve “ilgili, özen 
gösterici, bağışlayıcı, destekleyici, izin verici, şefkatli, koruyucu ve endişeli” (Akkoyun, 2007: 
22) özelliklerle kendisini göstermektedir. Düzeni işaret eden, ilkeli, inatçı, yargılayıcı nitelikler 
taşıyan Eleştirel Ebeveyn, “ebeveynlerden öğrenilen önyargılı düşünceler, duygular ve inançları” 
(Solomon, 2003: 15) bünyesinde barındırır. Doğal Çocuk; kişinin fiziksel ihtiyaçlarını gözeten, 
spontane duygu ve davranışlara sahip olan, duygusal, içinden geldiği gibi davranan, hareketli, 
yaratıcı niteliklere sahip olan, kişiliğin eğitilmemiş yanıdır. Uygulu Çocuk ise, büyürken içsel-
leştirilen ebeveyn mesajlarıyla uyumlu ve adapte olmaya eğilimli olup; toplum normlarını kabul 
ederken boyun eğmenin yanı sıra isyan etme davranışları ile de kendini gösterebilir.

Transaksiyonlar, kuramın diğer bir alt boyutunu oluşturur. “Kişilerarası iletişimde bir uya-
rıcı ve bir tepkiden oluşan birime, transaksiyon (iletişim işlemi) adı verilmektedir” (Akkoyun, 
2007: 37). TA kuramında “tamamlayıcı”, “çapraz” ve “gizil (ikili)” olmak üzere üç transaksiyon 
türü bulunmaktadır ve bunlar Berne (1975), Akkoyun (2007) ve Hay’e (2015) dayanarak şöyle 
özetlenebilir: İletişimde birey, mesajı gönderdiği veya mesajı gönderirken hedeflediği ego duru-
mundan cevap alıyorsa tamamlayıcı transaksiyon oluşur. Bu transaksiyonda iletişim, genellikle 
çok az veya hiçbir çatışma olmaksızın sürdürülebilmektedir. Çapraz transaksiyon, bireyin gön-
derdiği mesaj hedeflemediği veya beklenmeyen bir ego durumundan cevaplandığında oluşur ve 
buna bağlı olarak genellikle yanlış anlamayla sonuçlanır. Gizil (ikili) transaksiyonda ise; iletişim-
de kişilerin kullandığı sözel iletilerle birlikte sözel olmayan iletiler gibi içinde gizli bir mesaj olan 
iki farklı ego durumundan, aynı anda hem sosyal hem de psikolojik düzeyde iki farklı mesaj 
gönderilir. Hay’in (2015) belirttiği gibi, dile dökülemeyen ancak açıkça ifade edilen mesaja dâhil 
edilen bu gizli iletiler de, iletişim ortamını büyük ölçülerde etkilemektedir.

Alan yazında, gelişimin kritik bir döneminde bulunan lise öğrencilerinin TA ego durumları 
ile sınav kaygı düzeyleri (Meşe, 2016), karar stratejileri (Kaçar, 2008) veya bağlanma stratejileri 
(Keler, 2008) vb. arasındaki ilişkileri inceleyen çeşitli çalışmalar bulunmasına rağmen; TA ku-
ramının çalgı dersleri bağlamında ele alındığı bir araştırmaya rastlanmamıştır. Kaynak tarama-
ları, müzik ve transaksiyonel analize ilişkin araştırmalarda, TA kuramının müzik derslerinden 
ziyade terapi bağlamında ele alındığını göstermektedir. Örneğin Arnold (1975), çalışmasında 
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müzik terapisi ile TA arasında bir bağ kurmuş ve TA kuramının temel kabullerinden birisi olan 
“insanların iyi olduğu” sayıltısının terapinin hedefleri ile paralellik gösterdiğini vurgulamıştır. 
Ayrıca, müziğin Çocuk ego durumunu harekete geçirebilecek bir güce sahip olduğu, farklı araş-
tırmalarda belirtilmektedir (Arnold, 1975; Bullard, 2011). Bullard (2011) tarafından yapılan 
ilginç bir çalışma ise, intihar düşüncesi taşıyan bireylerin tedavisinde müzik terapisinin kul-
lanımı üzerinedir. Bullard, Yetişkin ego durumu kullanan bireylerde intihar eğilimi düşük bu-
lunduğundan; müzik terapisinin problem çözmeye, eleştirel düşünmeye ve duyguları tanımaya 
dönük doğasının Yetişkin ego durumunu şekillendirmeye yardımcı olacağını ifade etmektedir. 
TA kuramının müzik bölümü öğrencilerinin duygu yönelimleri açısından ele alındığı güncel 
bir araştırmada ise Guliyev (2017), öğrencilerin “yaklaşma duygu gereksinimi” ile Eleştirel Ebe-
veyn ego durumu arasında negatif, Koruyucu Ebeveyn arasında pozitif; “kaçınma duygu gerek-
sinimi” ile Eleştirel Ebeveyn ego durumu arasında pozitif, Koruyucu Ebeveyn arasında negatif 
ilişkiler bulmuştur. Wheeler (1981) ise, müzik terapisi ve psiko-terapi kuramları arasındaki iliş-
kiyi incelediği çalışmasında; müzik yapma eyleminin spontane ve yaratıcı niteliklerinin, Çocuk 
ego durumunu etkinleştirmek için müzik terapistlerince kullanıldığını bildirmiştir. Wheeler 
ayrıca, çalgı öğrenmek için gerekli disiplini geliştirmek gerektiğinde Yetişkin ego durumunun; 
müziksel grup faaliyetlerini yürütmek ve başkalarına yön vermek gerektiğinde de Ebeveyn ego 
durumunun etkinleştirilebileceğini belirtmiştir.

TA ve müzik ilişkisini inceleyen çalışmaların bazı sonuçlarına dayanarak, TA kuramında ta-
nımlanan ego durumlarının çalgı derslerinde farklı işlevlerle kullanılma potansiyeline sahip ol-
duğunu söylemek mümkündür. Çalgı derslerindeki iletişimde devreye giren ego durumlarının 
tespiti; sadece öğretmen ve öğrencilerin birbirlerine yönelik algılarının ve psikolojik konum-
lanmalarının açığa çıkmasını sağlamakla kalmayıp, bunların derslerde öğrencinin çalgısında 
gelişimi için amaçlı olarak kullanılma kapasitesini de ortaya koyabilir. Ayrıca, ego durumlarının 
ve transaksiyonların belirlenmesiyle; iki kişinin katıldığı bireysel çalgı derslerindeki iletişimin 
niteliği hakkında fikir edinilebilecek, özellikle de iletişim çatışmaları açısından sahip olunan 
potansiyel belirlenebilecektir. Bu çerçevedeki saptamalar, derslerde önceden gerekli düzenle-
melerin yapılması, gerekiyorsa önlemlerin alınması ve öğretmenlerce uygun davranışların öne 
çıkarılması yoluyla, olası iletişim sorunlarını aşmaya ve önlemeye önemli katkılar yapabilir.

Yukarıda oluşturulan kuramsal ve düşünsel bağlamda, araştırmamızın ana sorusu “Anadolu 
Güzel Sanatlar Liselerinde yürütülmekte olan çalgı derslerinde öğretmen ve öğrencilerin ile-
tişimde kullandıkları ego durumları ve bunlara bağlı oluşan transaksiyonlar nelerdir?” şeklin-
de formüle edilmiştir. Ayrıca ego durumlarının bazı sosyo-demografik ve çalgı çalmaya ilişkin 
değişkenlere göre fark gösterip göstermediğinin ve çalgı dersi başarısı ile arasında ilişki olup 
olmadığının tespit edilmesi de amaçlanmıştır. Türkiye’de çalgı eğitiminde iletişimin kuramsal ve 
uygulamalı olarak ele alındığı araştırmaların eksikliği ve sınırlılığı göz önüne alındığında, araş-
tırmamızın çalgı eğitiminde iletişim unsuruna dikkat çekmeye katkı getirmesi ve bu sahadaki 
çalışmaları teşvik etmesi de beklenmektedir.
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2. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

2.1. Araştırma Modeli

Bu araştırma; çalgı öğretmenlerinin ve öğrencilerinin, bireysel çalgı derslerinde iletişim 
kurarken ağırlıklı olarak kullandıkları ego durumlarını belirlemek amacıyla “tarama modeli” 
kullanılarak yapılmıştır. Çalışma grubuna ve çalgı öğrenme-öğretme süreçlerine herhangi bir 
deneysel müdahalede bulunulmaksızın, var olan durum saptanmıştır.

2.2. Çalışma Grubu

Araştırma grubunu; Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Anadolu Güzel Sanat-
lar Liselerinden birinde, 2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılında görev yapan çalgı öğretmenleri 
ve bireysel çalgı derslerini alan öğrencileri oluşturmaktadır. Bu AGSL; bölgede yer alan kendi 
türündeki diğer liselere göre daha fazla öğretmen ve öğrenci sayısına sahip olması ve eğitimi 
verilen çalgıların çeşitlilik göstermesi (Piyano, Keman, Viyola, Viyolonsel, Flüt, Bağlama, Ut) 
gerekçeleriyle seçilmiştir.

Araştırmada okulun tüm öğretmen (N=15) ve öğrencilerine (N=83) ulaşılmıştır. Öğretmen-
ler grubunun %66,7’si kadın, %33,3’ü erkek öğretmenden oluşmakta olup; bu öğretmenlerin 
%53,3’ü 31 yaş ve altı, %46,7’si de 31 yaşın üzerindedir. Öğrencilerin %77,1’i kız, %22,9’u erkek 
öğrenciden oluşmakta olup; %3,1’i 15 yaşında, yine %3,1’i 16 yaşında, %27,7’si 17 yaşında ve 
%12,1’i de 18 yaşındadır. Araştırma bulguları sadece çalışma grubunu tanımlamakta olup, bul-
gular üzerinden genellemeye gidilmemiştir.

2.3. Verilerin Toplanması

Araştırmada, “Öğrenci Bilgi Formu”, “Öğretmen Bilgi Formu” ve “Ben Durumları Ölçeği” ol-
mak üzere üç ayrı veri toplama aracı kullanılmıştır. Bunların ilk ikisi, alan yazına dayanılarak 
araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. Bu formlar; katılımcıların çeşitli sosyo-demografik 
özelliklerinin (yaş, cinsiyet, medeni durum, kardeş sayısı, çalışma yılı vb.) ve çaldığı çalgılar, 
çalgısını seçme biçimi, çalgı eğitimi alma süresi, ailede çalgı çalan kişiler vb. değişkenlerin sap-
tanmasına yönelik sorular içermektedir.

“Ben Durumları Ölçeği”3 Arı (1989) tarafından geliştirilmiş olup, insanı niteleyen 95 sıfattan 
oluşmaktadır. Ölçeğin uygulanması esnasında, sıfat listesinden kişinin kendisini -veya değer-
lendirdiği kişiyi- tanımlayan sıfatları seçip işaretlemesi gerekmektedir. Bundan dolayı, ölçekteki 
her bir sıfattan sadece uygun olanlar işaretlenmektedir. Sıfat listelerinden oluşan ego durumları 
ölçekleri daha önce Williams & Williams (1980) gibi araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. 
Ancak bu ölçekler kültürel farklardan dolayı işe koşulamadığından; Arı, bu ölçeklerdeki dışsal 
niteliklerden de yararlanarak Türk kültürüne uygun yeni bir ölçek geliştirmiştir. Arı’nın Türkçe 
sıfatları temel alarak oluşturduğu “Ben Durumları Ölçeği” nde yer alan alt ölçeklerin iç tutarlılık 
katsayıları, EE için r= .95; KE için r= .93; Y için r= .96; DÇ için r= .89 ve UÇ için r= .91 olarak 
bulunmuştur (Arı, 1989: 84). Ölçeğin güvenirlik katsayısı ise, r=.87’dir (a.g.e.: 85).

3Arı’nın (1989) ölçeği için “Ego Durumları Ölçeği” nitelemesi de kullanılmaktadır.
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“Ben Durumları Ölçeği”, üniversite öğrencileriyle yapılan bir araştırmada geliştirilmiş olsa 
da; sadece sıfatlardan oluşan kısa tanımlı bir ölçek olması ve soyut işlemler aşamasında bulunan 
lise öğrencilerinin bu sıfatların anlamlarını kavrayabilecek bilişsel düzeyde olmaları sebeple-
riyle, lise öğrencilerine de uygulanabilir bir ölçek niteliğindedir. Veri toplama işleminden önce 
yaptığımız pilot uygulama da, ölçek sıfatlarının büyük çoğunluğunun (%87,68’inin) lise öğren-
cileri tarafından anlaşılabildiğini göstermiştir. Anlaşılması güç sıfatlar için ise açıklayıcı bir liste 
hazırlanarak bu güçlük giderilmiştir. Ayrıca Kaçar (2008), Keler (2008) ve Meşe (2016) de lise 
öğrencileriyle yapmış oldukları araştırmalarda, Arı’ın ölçeğini sorunsuzca kullanabilmişlerdir.

Veri toplama sürecinde, yazılı izinler alındıktan sonra öncelikle “Ben Durumları Ölçeği”nde 
kullanılan sıfatların anlaşılırlığını test etmek amacıyla, denk bir lisede 15 kişi ile deneme uygu-
laması yapılmıştır. Deneme uygulaması sonunda; çalışma grubuna gerekli açıklamaları yapa-
bilmek üzere anlaşılması güç bazı sıfatlar tespit edilip, bu sıfatlar ve anlamlarını içeren bir liste 
hazırlanmıştır. Ardından verilerin toplanmasına geçilmiş; seçilen AGSL’nin öğrenci ve öğret-
menlerine araştırmanın amacı açıklanmış, formlar ve ölçekler tanıtılmış ve çalgı derslerinin 
bitiminde uygulama yapılmıştır. Katılımcılardan, çalgı derslerindeki iletişimi göz önünde bu-
lundurarak ölçeği doldurmaları ve bu sıfat listesinden uygun olan sıfatları seçip işaretlemeleri 
istenmiştir. Öğretmenler hem kendilerini hem de öğrencilerini, öğrenciler de hem kendilerini 
hem öğretmenlerini değerlendirerek; iki ayrı ölçek doldurmuşlardır. Ölçeğin uygulanması sıra-
sında bir araştırmacı katılımcıların yanında bulunmuş, anlaşılması güç sıfatlarda ve işlemlerde 
gereken açıklama ve destek sağlanmıştır. Veri toplama sürecinde herhangi bir sorunla karşıla-
şılmamıştır.

  2.4. Verilerin Analizi
“Ben Durumları Ölçeği”nin kendine özgü puanlama ve hesaplama işlemleri bulunmaktadır 

ve bunlar sırasıyla şöyle özetlenebilir (Arı, 1989): Ölçekteki her sıfatın, her bir ego durumu için 
0-4 arasında değişebilen beş ayrı standart değeri vardır. Ölçek verileri işlenirken, katılımcıların 
işaretlediği her sıfat bu standart beş puanla puanlanır. Ardından her bir ego durumu için toplam 
ham puanlar bulunup; bu puanlar, ilgili alt ölçeklerden elde edilebilecek en yüksek ham puana 
bölünür. Elde edilen bu puanlar toplanarak, toplam puan (M) bulunur. Alt ölçekler için elde 
edilen puanların her biri toplam puana bölünerek, katılımcının ego durumları puanları elde 
edilir. Arı, bu işlemleri aşağıdaki şekilde formülleştirmiştir (Arı, 1989: 88):
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Formüllerde yer alan simgelerin anlamları ise aşağıdaki gibidir (Arı, 1989: 88-89):

Verilerin işlenmesi aşamasında; yukarıdaki formüller Excel programında kod-
landıktan sonra, “Ben Durumları Ölçeği”nde işaretlenmiş olan sıfatların numaraları 
girilerek, katılımcıların ego durumu puanları bulunmuştur. Ardından SPSS progra-
mında veriler işlenmiş; öncelikle öğretmen ve öğrencilerin kendilerini ve birbirlerini 
değerlendirmesine yönelik verilerin betimsel istatistikleri yapılmıştır. Ego durumları-
nın sosyo-demografik özelliklere ve çalgı çalmaya ilişkin değişkenlere göre fark gösterip 
göstermediğini saptayabilmek için, verilerin normal dağılım gösterdiği değişkenlerde 
parametrik testlerden Varyans Analizi (ANOVA) ve İlişkisiz Örneklem t-testi; normal 
dağılım göstermediği değişkenlerde ise non-parametrik testlerden Kruskall-Wallis H ve 
Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır. Ego durumlarının cinsiyet değişkeni ile ilişkisi 
Spearman Korelasyon, çalgı dersi başarısı ile ilişkisi ise Pearson Korelasyon kullanıla-
rak belirlenmiştir. Öğrencilerin ego durumlarının çalgıya ilişkin değişkenlere göre farkı 
incelenirken; kişinin karşı taraftan algılanışını ortaya çıkarmak amacıyla öğrencilerin 
kendi ego durumları algısı değil, öğretmen algısına göre öğrenci ego durumları temel 
alınmıştır. Analizlerde anlamlılık düzeyi ise p<0.05 olarak belirlenmiştir. Analizlerde 
farkın anlamlı çıktığı durumlarda etki büyüklüğü de hesaplanmış olup; Cohen’s d for-
mülüne göre etki büyüklüğü “küçük: d=.20, orta: d=.50, büyük: d=.80” (Cohen, 1988: 
40) sınırları temel alınarak yorumlanmıştır.
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Tablo 3.1. Öğretmenlerin Kullandıkları Ego Durumları

Tablo 3.2. Öğrencilerin Kullandıkları Ego Durumları

*EE=Eleştirel Ebeveyn, KE= Koruyucu Ebeveyn, Y=Yetişkin, UÇ= Uygulu Çocuk, DÇ=Doğal Çocuk

*EE=Eleştirel Ebeveyn, KE= Koruyucu Ebeveyn, Y=Yetişkin, UÇ= Uygulu Çocuk, DÇ=Doğal Çocuk

3. BULGULAR

3.1. Öğretmenlerin Kullandıkları Ego Durumları

Tablo 3.1’de sunulan betimsel istatistik sonuçları, öğretmenlerin öğrencileri ile ileti-
şimlerinde hemen her ego durumunu kullandıklarını göstermektedir. Bununla birlikte; 
öğretmenler kendi algılarına göre ağırlıklı olarak Koruyucu Ebeveyn ( X =,2325±,016) ve 

Yetişkin ( x̄ =,2297±,013), en az olarak da Eleştirel Ebeveyn ( x̄ =,1661±,028) ego             
durularını kullanmaktadırlar. Öğrencilerinin algısına göre ise; öğretmenler ağırlıklı olarak 
Yetişkin ( x̄ =,2247±,014) ve Koruyucu Ebeveyn ( x̄ =,2246±,023), en az olarak da Eleştirel 
Ebeveyn ( x̄ =,1734±,036) ego durumlarını kullanmaktadırlar.

  3.2. Öğrencilerin Kullandıkları Ego Durumları

Tablo 3.2’de sunulan betimsel istatistik sonuçları, öğrencilerin öğretmenleri ile iletişim-
lerinde hemen her ego durumunu kullandıklarını göstermektedir. Bununla birlikte; öğ-
renciler kendi algılarına göre ağırlıklı olarak Koruyucu Ebeveyn ( x̄ =,2265±,023), en az 
olarak da Eleştirel Ebeveyn ( x̄ =,1639±,031) ego durumlarını kullanmaktadırlar. Öğret-
menlerinin algısına göre ise; öğrenciler ağırlıklı olarak Uygulu Çocuk ( x̄ =,2117±,043), en 

az olarak da Eleştirel Ebeveyn ( x̄ =,1709±,04) ego durumlarını kullanmaktadırlar.
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3.3. Öğretmen-Öğrenci İletişiminde Oluşan Transaksiyonlar

   Öğretmen      Öğrenci            Öğretmen         Öğrenci

Ego durumlarına ilişkin bulgular; öğrencilere göre öğretmenlerin Yetişkin ve Koruyucu Ebe-
veyn, öğretmenlere göre öğrencilerin ise Uygulu Çocuk ego durumlarını ağırlıklı olarak kullan-
dıklarını ortaya koymuştur. Buradan hareketle; öğretmen-öğrenci iletişiminde Yetişkin-Uygulu 
Çocuk/Uygulu Çocuk-Yetişkin ve Koruyucu Ebeveyn-Uygulu Çocuk/Uygulu Çocuk-Koruyu-
cu Ebeveyn tamamlayıcı transaksiyonunun gerçekleştiği saptanmıştır (bkz. Şekil 3.1).

3.4. Öğretmenlerin Bazı Sosyo-Demografik Özellikleri ve Ego Durumları

Öğretmenlerin kendi ego durumu algılarının cinsiyet değişkenine göre fark gösterip gös-
termediğini belirleyebilmek için, Mann-Whitney U Testi yapılmıştır (bkz. Tablo 3.3). Test so-
nuçları cinsiyet bakımından anlamlı bir farka işaret etmemekle birlikte; Koruyucu Ebeveyn 
alt ölçeğinde p=,05 bulunması sebebiyle (U= -1,961, p=,05), ilişki analizi yapılmasına ihtiyaç 
duyulmuştur. Spearman Korelasyon Analizi sonucunda, cinsiyet ile Koruyucu Ebeveyn ego 
durumu arasında, erkekler lehine pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki olduğu saptanmışsa da 
(rs=0,524, p=,045); etki büyüklüğü düşüktür (d=,45). Ayrıca, kadınlar Koruyucu Ebeveyn ile 
aynı ağırlıkta Yetişkin ego durumunu da kullanmaktadırlar.

Şekil 3.1. Öğretmen-Öğrenci Arasında Gerçekleşen Tamamlayıcı Transaksiyon

Tablo 3.3. Öğretmenlerin Cinsiyeti ve Ego Durumu Algıları

*EE=Eleştirel Ebeveyn, KE= Koruyucu Ebeveyn, Y=Yetişkin, UÇ= Uygulu Çocuk, DÇ=Doğal Çocuk
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Tablo 3.4’de de görüldüğü gibi; öğretmenlerin kendi ego durumu algılarının yaşa göre farkını 
saptamak üzere Mann-Whitney U Testi yapılmış ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulun-
mamıştır (p> ,05).

Tablo 3.5’de de görüldüğü gibi; öğretmenlerin kendi ego durumu algılarının medeni duruma 
göre farkını saptamak üzere Mann-Whitney U Testi yapılmış ve istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark bulunmamıştır (p> ,05).

Tablo 3.6’da da görüldüğü gibi; öğretmenlerin kendi ego durumu algılarının çocuk sahibi 
olma durumuna göre farkını saptamak üzere Mann-Whitney U Testi yapılmış ve istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p> ,05).

Tablo 3.4. Öğretmenlerin Yaşı ve Ego Durumu Algıları

*EE=Eleştirel Ebeveyn, KE= Koruyucu Ebeveyn, Y=Yetişkin, UÇ= Uygulu Çocuk, DÇ=Doğal Çocuk

Tablo 3.5. Öğretmenlerin Medeni Durumları ve Ego Durumu Algıları

     *EE=Eleştirel Ebeveyn, KE= Koruyucu Ebeveyn, Y=Yetişkin, UÇ= Uygulu Çocuk, DÇ=Doğal Çocuk

Tablo 3.6. Öğretmenlerin Çocuk Sahibi Olma Durumları ve Ego Durumu Algıları

*EE=Eleştirel Ebeveyn, KE= Koruyucu Ebeveyn, Y=Yetişkin, UÇ= Uygulu Çocuk, DÇ=Doğal Çocuk
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Tablo 3.7’de de görüldüğü gibi; öğretmenlerin kendi ego durumu algılarının öğrenim duru-
muna göre farkını saptamak üzere Mann-Whitney U Testi yapılmış ve istatistiksel olarak an-
lamlı bir fark bulunmamıştır (p> ,05).

Tablo 3.8’de de görüldüğü gibi; öğretmenlerin kendi ego durumu algılarının çalışma süresine 
göre farkını saptamak üzere Mann-Whitney U Testi yapılmış ve istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark bulunmamıştır (p> ,05).

3.5. Öğrencilerin Bazı Sosyo-Demografik Özellikleri ve Ego Durumları

Tablo 3.9’da da görüldüğü gibi; öğrencilerin kendi ego durumu algılarının yaşa göre farkını 
saptamak üzere Varyans Analizi (ANOVA) yapılmış ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark bu-
lunmamıştır (p> ,05).

Tablo 3.7. Öğretmenlerin Öğrenim Durumu ve Ego Durumu Algıları

       *EE=Eleştirel Ebeveyn, KE= Koruyucu Ebeveyn, Y=Yetişkin, UÇ= Uygulu Çocuk, DÇ=Doğal Çocuk

       *EE=Eleştirel Ebeveyn, KE= Koruyucu Ebeveyn, Y=Yetişkin, UÇ= Uygulu Çocuk, DÇ=Doğal Çocuk

Tablo 3.8. Öğretmenlerin Çalışma Süresi ve Ego Durumu Algıları

Tablo 3.9. Öğrencilerin Yaşı ve Ego Durumu Algıları

  *EE=Eleştirel Ebeveyn, KE= Koruyucu Ebeveyn, Y=Yetişkin, UÇ= Uygulu Çocuk, DÇ=Doğal Çocuk
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Tablo 3.10’da da görüldüğü gibi; öğrencilerin kendi ego durumu algılarının cinsiyete göre 
farkını saptamak üzere İlişkisiz Örneklem t Testi yapılmış ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunmamıştır (p> ,05).

Tablo 3.11’de de görüldüğü gibi; öğrencilerin kendi ego durumu algılarının kardeş sayısına 
göre farkını saptamak üzere Kruskal-Wallis H Testi yapılmış ve istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark bulunmamıştır (p> ,05).

Tablo 3.12’de de görüldüğü gibi; öğrencilerin kendi ego durumu algılarının anne öğrenim 
durumuna göre farkını saptamak üzere Kruskal-Wallis H Testi yapılmış ve istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark bulunmamıştır (p> ,05). 

Tablo 3.10. Öğrencilerin Cinsiyeti ve Ego Durumu Algıları

     *EE=Eleştirel Ebeveyn, KE= Koruyucu Ebeveyn, Y=Yetişkin, UÇ= Uygulu Çocuk, DÇ=Doğal Çocuk

Tablo 3.11. Öğrencilerin Kardeş Sayısı ve Ego Durumu Algılar

*EE=Eleştirel Ebeveyn, KE= Koruyucu Ebeveyn, Y=Yetişkin, UÇ= Uygulu Çocuk, DÇ=Doğal Çocuk

Tablo 3.12. Öğrencilerin Annelerinin Öğrenim Durumu ve Ego Durumu Algıları

*EE=Eleştirel Ebeveyn, KE= Koruyucu Ebeveyn, Y=Yetişkin, UÇ= Uygulu Çocuk, DÇ=Doğal Çocuk
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Tablo 3.13’de de görüldüğü gibi; öğrencilerin kendi ego durumu algılarının baba öğrenim 
durumuna göre farkını saptamak üzere Kruskal-Wallis H Testi yapılmış ve istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark bulunmamıştır (p> ,05).

3.6. Çalgıya İlişkin Değişkenler ve Öğrencilerin Ego Durumları

Tablo 3.14’de yer alan Kruskal-Wallis H Testi sonuçlarına göre; öğrencilerin ego durumları, 
çaldığı çalgıyı seçme biçimine göre anlamlı fark göstermektedir (XKW (sd=2, n=83) =7,512, p=,023, 
p<,05). Araştırmaya katılan öğrencilerin %62,65’i çalgısını kendisi seçmiştir. Çalgısını kendi 
isteğiyle seçen öğrenciler, Uygulu Çocuk ego durumunu daha az kullanmaktadırlar. Çalacağı 
çalgıyı kendi isteği ile seçmenin UÇ ego durumuna etkisinin orta düzeyde olduğu söylenebilir 
(d=,63).

Tablo 3.15’de de görüldüğü gibi; öğrencilerin ego durumlarının aile bireylerinin çalgı çalma 
durumuna göre farkını saptamak üzere Kruskal-Wallis H Testi yapılmış ve istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark bulunmamıştır (p> ,05).

Tablo 3.13. Öğrencilerin Babalarının Öğrenim Durumu ve Ego Durumu Algıları

*EE=Eleştirel Ebeveyn, KE= Koruyucu Ebeveyn, Y=Yetişkin, UÇ= Uygulu Çocuk, DÇ=Doğal Çocuk

Tablo 3.14. Öğrencilerin Çalgısını Seçme Biçimi ve Ego Durumları

*EE=Eleştirel Ebeveyn, KE= Koruyucu Ebeveyn, Y=Yetişkin, UÇ= Uygulu Çocuk, DÇ=Doğal Çocuk

Tablo 3.15. Aile Bireylerinin Çalgı Çalma Durumu ve Ego Durumları

*EE=Eleştirel Ebeveyn, KE= Koruyucu Ebeveyn, Y=Yetişkin, UÇ= Uygulu Çocuk, DÇ=Doğal Çocuk
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Tablo 3.16’da da görüldüğü gibi; öğrencilerin ego durumlarının çaldıkları çalgıya göre farkını 
saptamak üzere Varyans Analizi (ANOVA) yapılmış ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark bu-
lunmamıştır (p> ,05).

Tablo 3.17’de de görüldüğü gibi; öğrencilerin ego durumlarının çalgı eğitimi alma süresine 
göre farkını saptamak üzere Varyans Analizi (ANOVA) yapılmış ve istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark bulunmamıştır (p> ,05)

Öğrencilerin ego durumları ve dönem sonu çalgı dersi notları arasındaki ilişkiyi belirlemek 
için yapılan Pearson Korelasyon Analizi sonucuna göre ise, pozitif yönlü zayıf düzeyde anlamlı 
bir ilişki olduğu saptanmıştır. Piyano ders başarı notu yüksek olanların Yetişkin (r=,324; p=,003, 
p<,05) ego durumunu, diğer çalgı derslerindeki başarı notları yüksek olanların ise Koruyucu 
Ebeveyn (r=,408; p=,000, p<,05) ve Yetişkin (r=,405; p=,000, p<,05) ego durumlarını daha fazla 
kullandıkları saptanmıştır.

4. SONUÇ ve TARTIŞMA
Araştırmanın yapıldığı Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde, çalgı derslerinde öğretmenlerin 

ağırlıklı olarak kullandıkları ego durumlarına ilişkin öğretmen ve öğrencilerin algılamaları aynı 
yöndedir: Öğretmenlerin, hem kendi hem de öğrencilerinin değerlendirmelerine göre çalgı 
derslerinde ağırlıklı olarak Koruyucu Ebeveyn ve Yetişkin, en az olarak da Eleştirel Ebeveyn ego 
durumlarını kullandıkları saptanmıştır. Keçeci’nin (2007b) üniversite düzeyinde yaptığı araştır-
maya göre; öğretim elemanları, kendi öz değerlendirmelerine göre Koruyucu Ebeveyn ve Yetiş-
kin, öğrenci değerlendirmelerine göre ise Yetişkin ego durumlarını ağırlıklı olarak kullanmak-
tadırlar. Diğer taraftan Akbağ ve Deniz (2003), yine üniversite öğretim elemanı ve öğretmen 
adaylarının birbirlerine yönelik algılarını TA çerçevesinde inceledikleri araştırmada; idealize 

Tablo 3.16. Öğrencilerin Çaldıkları Çalgılar ve Ego Durumları

*EE=Eleştirel Ebeveyn, KE= Koruyucu Ebeveyn, Y=Yetişkin, UÇ= Uygulu Çocuk, DÇ=Doğal Çocuk

Tablo 3.17. Öğrencilerin Çalgı Eğitimi Alma Süresi ve Ego Durumları

*EE=Eleştirel Ebeveyn, KE= Koruyucu Ebeveyn, Y=Yetişkin, UÇ= Uygulu Çocuk, DÇ=Doğal Çocuk
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edilmiş öğretim elemanının ağırlıklı olarak Koruyucu Ebeveyn ve Yetişkin ego durumlarını kul-
lanmasının düşünüldüğünü, var olan/gerçek öğretim elemanlarının ise ağırlıklı olarak Eleştirel 
Ebeveyn ego durumunu kullandığını saptamışlardır. Araştırmamızda ulaşılan sonuç; Keçeci’nin 
tespitlerinin yanı sıra, Akbağ ve Deniz’in ideal öğretim elemanı ego durumuna ilişkin bulgusuy-
la da paralellik göstermektedir. Elde edilen bu sonucun Türk toplum yapısıyla ilişkili olabileceği; 
diğer bir ifadeyle, Türk toplumunun geleneksel yapısını yansıtmakta olduğu söylenebilir. Türk 
toplumu ile ilgili yapılan araştırmalar, kolektivist (toplulukçu) bir yapısı olduğunu ortaya koy-
maktadır (Çukur, de Guzman ve Carlo, 2004; Kozan, 1993; Varan, 2005). Kolektivist yapı; yakın 
ilişkiler kurma, koruma, gözetme, grup uyumunun bireysel uyumdan daha önemli olması vb. 
özellikleri içermektedir (Kozan ve Ergin 1998; Tan Şahin, 2007). Türk kültüründe bir başkası-
nı ayıplama ve rencide etme, genellikle beğenilmeyen özellikler olarak belirtilmekte; Varan ve 
çalışma arkadaşlarının (2008) vurguladığı gibi, ebeveynlerin kabul etme tutumları eleştirmenin 
önüne geçmektedir. Çalgı öğretmenlerinin öğrencileri kollayıcı ve destekleyici bir biçimde Ko-
ruyucu Ebeveyn ego durumunu kullanmaları ve öğrencilerini rencide edebilecek eleştirel tutum 
ve davranışlardan kaçınmaları bu yapıya uygun davranışlar olarak açıklanabilir. Ayrıca, bireyci 
batı toplumlarında Ebeveyn yanı sıra Yetişkin ego durumunun da desteklendiği bilgisinden ha-
reketle (Akkoyun, 1995); öğretmenlerin Koruyucu Ebeveyn ile beraber Yetişkin ego durumunu 
da sergilemeleri, kültürümüzün toplulukçu yapı ile bireyci bir yapı arasında yer aldığı ya da 
geçiş yaşadığı yönündeki görüşlerle (Öner ve Yılmaz, 2001) paralellik gösterebilir. 

Çalgı derslerinde öğrencilerin ağırlıklı olarak kullandıkları ego durumları; kendi görüşlerine 
göre Koruyucu Ebeveyn, öğretmenlerinin görüşlerine göre ise Uygulu Çocuk olarak bulunmuş-
tur. Her iki tarafın algılamalarına göre, öğrencilerin en az kullandıkları ego durumu Eleştirel 
Ebeveyndir. Keler (2008) de liseli ergenlerle yaptığı çalışmada, benzer şekilde öğrencilerin ken-
dilerine göre ağırlıklı olarak Koruyucu Ebeveyn, en az olarak Eleştirel Ebeveyn ego durumunu 
kullandıklarını belirlemiştir. Yürütülen bazı çalışmalarda; kadınlarda Koruyucu Ebeveyn ve 
Uygulu Çocuk (Tüfekçi, 2008), bazılarında ise Uygulu Çocuk (Kaçar, 2008; Keler, 2008; Şama-
tacı, 2013) ego durumunun anlamlı olarak daha yüksek olduğu saptanmıştır. Araştırmamızda, 
çalışma grubunun %77’sini kız öğrencilerin oluşturduğu dikkate alındığında; Koruyucu Ebe-
veyn ego durumuna ilişkin bulgu, cinsiyet değişkenine bağlanabilir. Öte yandan, öğretmenlerin 
öğrencilerin ağırlıklı olarak Uygulu Çocuk ego durumunu kullandıklarını görmeleri, Akbağ 
ve Deniz (2003), Kaçar (2008) ve Keler’in (2008) bulgularıyla paralellik göstermektedir. Araş-
tırmamızda ulaşılan bulgu, öğretmenlerin öğrencilerini kendilerinden istenen veya beklenen 
davranışları gerçekleştiren bireyler olarak algıladıklarını düşündürmektedir. Bu sonuç eğitim 
sistemimizde hakim olan anlayışlara bağlanabilir. Şöyle ki; birçok eğitim sisteminde olduğu gibi 
Türk eğitim sisteminde de öğrencilerden öğretmen tarafından verilen görevleri yapması, yö-
nergeleri izlemesi ve var olan normlara uygun bir şekilde davranması beklenmektedir (Atıcı, 
2001). Böylece, öğretmenlerin öğrencilerin ego durumlarına ilişkin algıları, geleneksel eğitim 
anlayışındaki rollerin bir uzantısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca; ağırlıklı olarak kız öğ-
rencilerin yer aldığı çalışmada, toplumsal cinsiyet rollerinin de bu sonuca katkı sağlamış olabi-
leceği düşünülmektedir.
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Öğretmen ego durumlarında öğretmen ve öğrencilerin algıları birbiriyle örtüşürken; öğrenci 
ego durumlarında iki tarafın algıları çelişmekte, öğrenciler öz değerlendirmelerinde öğretmen-
lerinden farklı olarak, derslerde çoğunlukla Koruyucu Ebeveyn ego durumunu kullandıklarını 
düşünmektedirler. Bu durum çeşitli sebeplere bağlanabilir: Bunlardan birincisi, öğrencilerin 
kendilerini değerlendirirken nesnel bir yaklaşımdan uzaklaşmış olabilecekleri ihtimalidir. Ka-
ğıtçıbaşı, böyle bir sübjektiviteyi “olumluluk yanılgısı” (Kağıtçıbaşı, 2003: 225) olarak tanım-
lamakta ve bu kavramı, bireyin kendisi hakkında olumsuzdan çok olumlu değerlendirmeler 
yapma eğilimi olarak açıklamaktadır. Olumlu düşünme, dışa dönük birey olma ve olumsuz 
özelliklerini azaltma yönünde çaba sarf eden ergenlerin (Eryılmaz, 2010); kişisel değerlendir-
melerinde olumluluk yanılgısına düşmüş olabilecekleri söylenebilir. İkinci sebep, sosyal öğ-
renme kuramı (Bandura, 1986) bağlamında açıklanabilir: Yetişkinleri izleyerek aktif gözlem 
yoluyla davranış oluşturan ergenler, öğretmenlerini model alıyor olabilirler. Bu durumda, ken-
dilerini onlarla özdeşleştirme ve onlar gibi davranma eğilimi gösteren öğrencilerin ego algıları 
da bundan etkilenebilir. Üçüncü bir ihtimal ise; öğrencilerin ölçeği cevaplama esnasında ders 
bağlamındaki iletişimi düşünerek yanıtlamak yerine, genel bir bakış açısıyla yaklaşıp günlük 
yaşamdaki duygu, düşünce, tutum ve davranışlarını dikkate alarak yanıtlamış olabilecekleridir.

Araştırmamızda, çalgı derslerindeki öğretmen-öğrenci iletişiminde Koruyucu Ebeveyn-Uy-
gulu Çocuk/Uygulu Çocuk-Koruyucu Ebeveyn ve Yetişkin-Uygulu Çocuk/Uygulu Çocuk-Ye-
tişkin tamamlayıcı transaksiyonunun gerçekleştiği saptanmıştır. Tamamlayıcı transaksiyonların 
oluşması, kişilerarası iletişimin çok az veya hiçbir çatışma olmadan sürmesini sağladığından 
(Akkoyun, 2007); bu sonuç araştırmanın yapıldığı Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde çalgı ders-
lerindeki iletişimin niteliği, sürekliliği, etkililiği ve işlevselliği açısından ipuçları vermekte, birey-
sel derslerde olumlu iletişim ve etkileşim ortamlarının sağlanmış olduğunu düşündürmektedir. 

Çalgı öğretmenlerinin bazı sosyo-demografik özellikleri ve ego durumu algıları; yaş, cinsiyet, 
medeni durum, çocuk sahibi olma, öğrenim durumu ve çalışma süresi değişkenlerine göre anlam-
lı fark göstermemiştir. Keçeci (2007b) de araştırmasında, hemşirelik eğitimi veren öğretmenle-
rin yaşı, çocuk sahibi olma durumu gibi değişkenler ile ego durumları arasında anlamlı bir fark 
saptamamış; ancak öğretim üyelerinin çalışma yılları ile öğrenciye göre ego durumları arasında 
anlamlı fark saptamıştır. Elinizdeki bu araştırmada çalışma süresine göre fark tespit edilememiş 
olması; öğretmenlerin çalışma yılı farklarının, Keçeci’nin araştırma grubundakilere göre daha 
düşük olmasına bağlanabilir. Araştırmamızda cinsiyet değişkeninde istatistiksel açıdan anlamlı 
fark bulunmamakla birlikte; etki büyüklüğü düşük olsa da, Koruyucu Ebeveyn ego durumunda 
erkekler lehine pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki saptanmıştır. Erkek öğretmenlerin ağırlıklı 
olarak Koruyucu Ebeveyn ego durumunu kullanması; erkeklerin koruyucu, kollayıcı, geçindiri-
ci vb. kimlik özelliklerinin (Demren, 2003) bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Ayrıca bul-
gular, kadın öğretmenlerin Koruyucu Ebeveyn yanı sıra Yetişkin ego durumunu da eşit oran-
da sergilediklerini göstermiştir. Bu tespit, ülkemizde kadınların iş hayatına gittikçe daha fazla 
girmeleri ve böylece geleneksel rollerinden sıyrılmaya başlamalarına (Gönüllü ve İçli, 2001); 
buna bağlı olarak da erkek egemen bir toplumda günlük yaşamın sorunsallarıyla baş etmede 
erkeklere kıyasla daha fazla strateji geliştirmek ve çözüm üretmek zorunda kalmaları nedeniyle 
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Yetişkin ego durumuna daha fazla başvurmalarına bağlanabilir. Bu bulgu; kadın öğretmenlerin 
gerçek duruma odaklandıkları, nesnel verileri işleyerek problem çözmeye çalıştıkları, daha ras-
yonel ve mantıklı bir ego durumu ile iletişime katıldıkları yönünde ipuçları vermektedir.

Çalgı öğrencilerinin ego durumu algıları da; yaş, cinsiyet, kardeş sayısı, anne ve babalarının 
öğrenim durumu değişkenlerine göre anlamlı fark göstermemiştir. Araştırmamızda; özellikle 
kardeş sayısı değişkeninin ego durumlarını etkileyebileceği önyargısı oluşmuş olsa da, araştırma 
sonucunda bu yönde bir bulgu elde edilmemiştir. Öğrencilerin iletişim becerilerini, duyguları-
nı, davranışlarını ve hatta başarılarını etkileme potansiyeli oldukça yüksek olan kardeş sayısı 
değişkeninin (Gaskar ve Özyazıcıoğlu, 2014; Gelbal, 2008; Kapçı ve diğ., 2009; König, 2008; 
Yılmaz, Yılmaz ve Karaca, 2008) neden fark yaratmadığı veya bu mekanizmaların müzik eğitimi 
alan ergenlerde nasıl işlediği, tarafımızdan başlı başına bir araştırmada derinlemesine incelen-
mesi gereken bir husus olarak görülmekte ve bu yönde araştırma yapılması önerilmektedir.

Öğrencilerin ego durumları aile bireylerinin çalgı çalma durumu, çaldıkları çalgılar ve çalgı 
eğitimi alma süresi değişkenlerine göre anlamlı fark göstermemiş; sadece öğrencilerin çaldık-
ları çalgıyı seçme biçimine göre anlamlı fark bulunmuştur. Çaldığı çalgıyı kendi isteğiyle seçen 
öğrenciler, Uygulu Çocuk ego durumunu daha az kullanmaktadır. Kaçar (2008), lise öğrencile-
rinin karar stratejileri ve TA ego durumları arasındaki ilişkiyi araştırmış; bağımlı karar verme 
stratejisi kullanan öğrencilerin en çok Uygulu Çocuk, mantıklı/sistematik karar verme strate-
jisini kullanan grubun da Yetişkin ego durumu özelliği taşıdığını belirlemiştir. Araştırmamız-
da elde edilen sonuçlar, Kaçar’ın (2008) araştırmasıyla paralellik göstermektedir. Derin (2007) 
tarafından yürütülen bir araştırmada ise, AGSL’deki öğrencilerin %53’ünün çaldığı çalgıyı is-
teyerek seçmediği için başarısız oldukları ifade edilmiştir. Bu durum göz önüne alındığında, 
öğrencilerin çaldığı çalgıyı kendisinin seçmesinin iletişim sürecine olumlu katkıları olabilece-
ği; araştırmamızda tespit edilen ego durumları ve transaksiyonların olumlu nitelik taşımasının 
başlıca sebeplerinden birisinin de öğrencilerin çoğunluğunun çaldığı çalgıyı kendisinin seçmesi 
olabileceği düşünülmektedir. Bu yöndeki uygulamalar; isteyerek seçilen çalgıya daha fazla çalı-
şılacağı varsayımından hareketle, ders başarısını da artırabilir.

Öğrencilerin dönem sonu çalgı dersi notları ile ego durumları ilişkisine bakıldığında; Piya-
no notları yüksek olan öğrencilerin Yetişkin, diğer çalgı notları yüksek olanların ise Koruyucu 
Ebeveyn ve Yetişkin ego durumlarını daha fazla kullandıkları saptanmıştır. Bu tespit, araştırma-
mızdaki diğer olumlu değerlendirmeleri doğrular nitelikte olup; ders başarısı yüksek öğrencile-
rin amaçlı olarak çalışmalarına eğildiğini ve güncel duruma odaklanarak yapılması gerekenlere 
yoğunlaştığını düşündürmektedir. 

Tüm bu sonuçlara dayanarak; araştırmanın yapıldığı Anadolu Güzel Sanatlar Lisesindeki çal-
gı derslerinde kullanılan ego durumlarının ve oluşan transaksiyonların, öğretmen-öğrenci ileti-
şim ve etkileşimini olumlu yönde etkileyecek nitelikte olduğu düşünülmektedir. Bu sonuç, çalgı 
derslerinde öğrencilerin özellikle motivasyon, egzersiz gücü ve azmi ile performans başarısını 
etkileyecek olan öğretmen-öğrenci iletişiminin, olumlu bir atmosferde sürdüğüyle ilgili ipuçları 
vermektedir. Bu bağlamda; araştırmanın yapıldığı okulda, bireysel ders formatında yürütülen 
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çalgı derslerinde öğretmen ve öğrencilerin yaşaması muhtemel olan iletişim çatışmalarının 
oluşmasının, kontrolsüz seyrinin ve yoğunluğunun düşük olacağı yorumlanmaktadır.

Araştırmamız sadece bir okulda yapıldığından ve öznel değerlendirmeler nedeniyle psiko-
lojik boyut taşıdığından, bu bulguların başka çalgı derslerine ve benzer gruplara genellenmesi 
uygun olmayacaktır. Ancak, bu araştırma sonuçları bireysel çalgı derslerindeki iletişim bağla-
mında önemli ipuçları verdiğinden; bazı çıkarımlar yapılması ve öneriler getirilmesi mümkün-
dür. İletişim sorunlarının ve çatışmalarının yaşandığı bireysel çalgı derslerinde, ego durumları 
analizi yoluyla öğretmen ve öğrencilerin birbirlerine yönelik algıları saptanarak; çatışmaların 
kökeninde, birbirleri karşısında devreye giren ego durumlarının rolünün olup olmadığı in-
celenebilir. Yine, transaksiyonların saptanması; mesajı iletme ve mesajı açımlama esnasında 
oluşabilecek problem noktalarının bilinçli bir şekilde irdelenmesi yoluyla çözüm üretilmesine 
katkı sağlayabilir. Ebeveyn ego durumu müzik çalışmalarında liderlik gerektiren durumlarda 
önerildiğinden (Wheeler, 1981) ve etkili bir eğitim ortamında Koruyucu Ebeveyn ve Yetişkin 
ego durumlarının kullanılması vurgulandığından (Akbağ ve Deniz, 2003; Keçeci, 2007b), öğ-
retmenlerin çalgı derslerinde bu ego durumlarına sık başvurmaları önerilebilir. Wheeler (1981) 
tarafından çalgı öğrenmede disiplin için tavsiye edilen, Akbağ ve Deniz’in (2003) ideal öğrenci 
tanımında yer bulan ve araştırmamızda öğrencilerin çalgı seçimi kararlarında ve ders notla-
rında olumlu rolü saptanan Yetişkin ego durumunun; çalgı derslerinde, dağınık ve düzensiz 
çalışma alışkanlığı olan öğrencilerde amaçlı olarak teşvik edilerek yapılandırılması önerilir. Bu 
çerçevede; Freed (1971, 1976)’in çocuk ve gençleri anlamaya, yaşa özgü ihtiyaçlarını betimle-
meye, TA bağlamında iletişime ilişkin özelliklerini ve durumlarını ortaya koymaya yardımcı 
olacak çalışmalarından yararlanılabilir. Bu bağlamda; öğrencilere olumlu alışkanlıklar kazan-
dırmak üzere, çalgı pedagogları ve TA terapistleri ile ortak araştırma projeleri geliştirilebilir. 
Yine, “özgünlük” ve “yaratıcılık” gibi özellikleri içinde barındırması sebebiyle sanat eğitiminde 
ihtiyaç duyulan Doğal Çocuk ego durumunun öğrencilerde az görülme nedenleri, gelecekte 
yapılacak araştırmalarda ele alınabilir.
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