
“İnsanlara karşı önyargılı davrandığınız oluyor mu?”

“Siz önyargılara maruz kaldığınızı düşünüyor musunuz?”

Bu sorulara yanıt aramak amacıyla Önyargınız Sonyargınız Olmasın 
sloganı ile gerçekleştirdiğim ilk öğretmen eğitimlerimde bir katılımcı, 
“Şimdi siz bu çalışmayı yapınca herkes önyargılarından kurtulacak mı?” 
sorusunu sormuştu. Cevabım, aynı zamanda bu çalışmanın amacı da 
olan şu cümle olmuştu: “Önyargılarınızdan kurtulamayabilirsiniz ancak 
önyargılarınızın farkında olabilir ve onları yönetebilirsiniz.” Hatta maruz 
kaldıklarınızı bile…

Bu kitapta, önyargıların nelere bağlı olarak ortaya çıktığını, varsa mevcut 
önyargılarınızı ve maruz kaldığınız önyargıları nasıl yönetebileceğinizi 
ve iletişim süreçlerinizi nasıl keyi�i hâle getirebileceğinizi okuyacaksınız.

İnsan iyi olursa dünya iyi olur. Herkes bir başkasından beklediğinde, var 
olan tek şey bekleyişin kendisidir. İçinizdeki iyiyi besleyin.
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Teşekkür

Gerek çalışmaların gerçekleştirilmesi gerek kitabın hazırlık 
sürecinde katılım ve katkıları için teşekkür etmek istediğim çok 
isim var. Öncelikle varlık sebebim olan, yaptığım çalışmaları 
her zaman heyecanla destekleyen, beni yapıcı eleştirileriyle ço-
cukluğumdan itibaren okumaya ve araştırmaya yönlendiren 
ilk öğretmenlerim sevgili anneme ve babama, genel çerçevenin 
oluşturulmasında büyük katkısı olan kardeşim Cem’e teşekkür 
ediyorum. Ailemin varlığı tüm çalışmalarımda bana daima güç 
verdi.

Projemizi birlikte var ettiğimiz ilk ekipten öğrencilerim (al-
fabetik sırayla) Asude Yalçınkaya, Deren Erdem, Doğa Duran, 
Elbi Taş, Oğuz Karahan ve Pelin Erman’a; yine aynı heyecan 
ve keyifle çalışmaları yürüten ikinci ekipten öğrencilerim (al-
fabetik sırayla) Berke N. Varış, Kemal Atahan Bekleviç, Me-
lisa Doğan ve Melisa İnan’a teşekkür ediyorum. Bu arada, 
projemizin kamu spotunun metin yazarı, aynı zamanda proje 
görsellerimizin ve kapak görselinin yaratıcısı sevgili öğrencim 
Pelin Erman’ın ikinci bir teşekkürü hak ettiğini düşünüyorum. 
İsmi geçen sevgili öğrencilerimin hepsi liseyi bitirdi ve şu an 
farklı alanlarda eğitimlerini sürdürmekteler. Hepsiyle gurur 
duyuyorum.

Son olarak; uzun yıllardır değerli varlığını esirgemeyen ve 
projenin kitaba dönüşme sürecinde de desteği, fikirleri ve eleş-
tirileriyle katkıda bulunan sevgili dostum Psikolog Serap Baş-
türk’e, uzun saatler süren görüşmelerimizde fikirlerinden ya-
rarlandığım sevgili arkadaşım Eğitmen Emrah Vulaş’a, kitabın 
birçok aşamasında beni sabırla dinleyen ve geribildirimleriyle 
beni motive eden sevgili arkadaşım ve meslektaşım Psikolojik 
Danışman Ali Çamcı’ya, bir araya gelişlerimizde kitabın konu-
ları üzerine konuştuğumuz ve fikirlerimizi paylaştığımız sevgili 
arkadaşım Halkla İlişkiler Uzmanı Melike Aktaş Güven’e, son 
okumalarda geribildirimleriyle destek olan sevgili arkadaşım 
Edebiyat Öğretmeni Onur Gezer’e ve elbette bu kitabı okuyan 
ve okuyacak olan tüm okurlara teşekkürü borç biliyorum.

Gönül dolusu sevgimle...
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Önsöz 

Bu kitabın temelleri 2016 yılında, görev yaptığım ortaöğre-
tim kurumunda bir grup öğrencimle birlikte yürüttüğümüz ve 
liderliğini yaptığım Stigma1 adlı projeyle atıldı. 13. Uluslararası 
Bilişimci Martılar Projesi kapsamında önyargılara ve etiketle-
meye dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak ama-
cıyla gerçekleştirdiğimiz projemiz, aynı yıl En İyi II. Lise Projesi 
Ödülü’ne layık görüldü ve projemizi Hindistan’da gerçekleştiri-
len öğrenci konvansiyonunda tanıtma şansımız oldu.

Özellikle ergenlik döneminde sıklıkla görülen ve bu konuda 
bilinç sahibi olunmadığında yetişkinlikte de sürdürülen önyar-
gılı tutumlar üzerine çalışmaya karar verdiğimizde bir gün bu 
projenin hedeflediğimizden daha fazla öğrenciye ve öğretme-
ne ulaşacağını tahmin etmiyordum. Gerek birlikte çalıştığım 
gençlerde gerek toplum nezdinde önyargıların, etiketlemenin 
ve ötekileştirmenin, bireyler üzerindeki olumsuz etkilerini 
gözlemledikçe bu çalışmanın sadece proje ekibi ve hedef kitle 
sınırları içerisinde kalmaması, daha çok öğrenci ve öğretmene 
ulaşması gerektiğini fark ettim. Bu amaçla, görev yaptığım bir 
sonraki ortaöğretim kurumunda yine bir grup öğrencimle, ilk 
ekip üyelerinin isimlerini de unutmadan, projeyi yeniden uy-
guladık.

Amacımız; önyargıların ve etiketlemenin nedenlerinin ve 
bunların bireyler üzerindeki olumsuz etkilerinin farkında olun-
masını; bu sayede kişinin hem kendini hem önyargılı tutum 
içindeki insanları hem de buna maruz kalanları anlayabilmesini 
sağlamak oldu. Altı ay süren proje çalışmalarımız çerçevesinde 

1 Kelime anlamı ‘leke’ olan Stigma sözcüğü, sosyal psikolojide ‘damgalama’ an-
lamına gelir.
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sokak röportajlarından kurum içi sergilere, öğrenci ve öğret-
men oturumlarından soru kartonlarına ve kamu spotuna kadar 
birçok çalışma gerçekleştirdik. Uyguladığımız ön testler ve son 
testler sayesinde de hedef kitlemizdeki değişimi gözlemleme 
şansına sahip olduk.

Çalışma öncesi ve sonrası verileri değerlendirdiğimizde her 
iki uygulamada da bireylerin önyargıya maruz kaldıklarını 
kolaylıkla dile getirirken kendilerinin önyargılı tutumlar ser-
gileme konusunda net yanıtlar veremediğini; ön test sonuçla-
rında önyargının birey üzerindeki olumsuz etkileri konusunda 
farkındalık oranı düşükken çalışma sonrası uygulanan son test 
sonuçlarında bu oranın artış gösterdiğini gördük. Genel test 
sonuçlarını değerlendirdiğimizdeyse her iki kurumda toplam 
1012 öğrenciden oluşan hedef kitlemizde belirli oranda farkın-
dalık oluştuğunu gözlemledik.

Bu gözlemler sonrasında, bu konuda özellikle eğitimcilerin 
farkındalığının artmasına destek olabilmek amacıyla projenin 
öğretmen oturumlarını planladım. Bu oturumlarda pandemi 
sürecinin başlangıcına kadar altı farklı kurumda toplam 263 
eğitimciyle buluştum. Yaptıkça daha çok insana ulaşma ihti-
yacı duyduğum bu çalışmayla bireysel ve toplumsal ilişkilerde 
önyargıların sağlıklı iletişim süreçleri yürütülmesinin önünde 
önemli bir engel olduğunu ve önyargılara maruz kalan bireyle-
rin nasıl olumsuz etkiler altında kaldığını anlatabilmek amacıy-
la bu kitabı hazırladım.

Okurken iletişime dair kendinizle ve çevrenizle ilgili sorular 
sorabilmenizi, iyileştirmeye yönelik eleştirilerde bulunabilme-
nizi, farkındalığınızı artırabilmenizi ve başlarken -varsa- önyar-
gılarınızı kapıda bırakabilmenizi diliyorum. Kâğıt ve kalemleri-
nizi de unutmayın lütfen...

Keyifli okumalar...
Kübra Karahanoğlu
Psikolojik Danışman



 



Bir dünya düşünün!
Yedi milyar insanın ve bir sürü canlının

Hayatta kalmaya çalıştığı bir dünya.
Renklerin, şekillerin olduğu,

Herkesin farklı olduğu bir dünya.

Eğer yeşil sarıyı kendinden açık bir renk olduğu için
Ya da kare daireyi köşeleri olmadığı için yargılasaydı

Nasıl olurdu?
Yeşil, sarının tonları olduğunu ve birlikte renkleri

Oluşturduklarını,
Kare, dairenin geometriyi bütünlediğini göremezdi.

Her gün önümüzden yüzlerce insan geçiyor.
Kendi çerçevemizde onları görünüşleriyle değerlendiriyoruz.

Hayat, aynı pencere olabilir;
Ama hepimiz farklı açılardan bakıyoruz.

Dış görünüşümü bilmeniz,
Hikâyemi bildiğiniz anlamına gelmez.

İşte bu yüzden;
Önyargınız sonyargınız olmasın!

Pelin Erman
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Giriş

‘Önyargınız Sonyargınız Olmasın!’ sloganı ile gerçekleştir-
diğim ilk öğretmen eğitimlerimde bir katılımcı, “Şimdi siz bu 
çalışmayı yapınca herkes önyargılarından kurtulacak mı?” soru-
sunu sormuştu. Cevabım, aynı zamanda bu çalışmanın amacı 
da olan şu cümle olmuştu: “Önyargılarınızdan kurtulamayabi-
lirsiniz ancak önyargılarınızın farkında olabilir ve onları yöne-
tebilirsiniz.”

Hepimiz günlük yaşamımızda az ya da çok sekteye uğra-
yan iletişim süreçlerinin içinde bulunuyoruz. Bu kimi zaman 
bizden, kimi zaman karşımızdaki kişiden kaynaklanabiliyor. 
Bunda birçok farklı neden sözkonusu ki bunlara ilerleyen bö-
lümlerde değineceğiz. Bunlardan biri ve bence en önemlisi 
olan önyargılar iletişim süreçlerinin etkili şekilde ilerlemesinin 
önündeki engellerden biri.

Peki, nedir bu önyargı?
Türk Dil Kurumu önyargıyı, “Bir şeyle ya da bir kimse ile 

ilgili olarak belli bir olay için duymaya ve görmeye dayalı ön-
ceden gerçekleştirilmiş olumlu ya da olumsuz yargı” olarak ta-
nımlar. Önyargıyı genel anlamı ile bireyleri ya da grupları ta-
nımadan, genel algılar ve kalıp yargılar çerçevesinde onları 
değerlendirmek şeklinde tanımlayabiliriz.

Bu genel algılar ve kalıp yargılar değişmekle birlikte bunların 
her yaştan insanda var olduğunu da söyleyebiliriz. Dolayısıyla 
her yaştan insan önyargılara maruz kalabildiği gibi yine her yaş-
tan insan önyargılı tutumlar sergileyebiliyor. Bu tutumlarda da 
yaş, cinsiyet, dil, din, ırk, sosyokültürel yapı, meslek, medeni 
durum, fiziki görünüm, ruh sağlığı gibi birçok etkenin varlı-
ğından söz edebiliriz. Bu etkenlerin sayısını artırmak mümkün. 
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Hatta önyargıya maruz kalmak için sadece insan olmak da ge-
rekmiyor.

Bir hayvan koruma görevlisi olarak çalıştığım kurumlarda 
senelerce öğrenci gruplarını barınaklara götürdüm, hayvanlar-
la iç içe olmalarını sağlamaya çalıştım, kış aylarında çocuklarla 
birlikte sokak hayvanları için kedi evleri ve kulübeler yaptık. 
Çalıştığım kurumlardan birinde, çocuklara hayvan sevgisi aşıla-
maya çalıştığım için “Bu boş işlerle mi uğraşıyorsun, hocam?” 
demişti bir mesai arkadaşım. Ben de şu cevabı vermiştim: “Ba-
zen sınıfta sevgiden, saygıdan, merhametten söz ediyoruz da 
bunlar sadece sözde kalıyor ya, işte ben bunları yaşatarak öğret-
meye çalışıyorum.” Öyle ya, bazı kavramlar ancak yaşayarak ve 
yaşatarak öğrenilmiyor mu?

İnsanlarla iletişimlerimizin bizi yormadan, keyifli ve verim-
li olmasının, yani etkili iletişimler kurabilmemizin yolu ken-
dimizi tanımamızdan, önyargılarımızın farkında olmamızdan 
ve daha önemlisi, önyargılarımızı yönetebilmemizden geçiyor. 
Çünkü önyargılarımız algılarımızı ve beklentilerimizi yönetir. 
Bunların farkında olduğumuzdaysa biz önyargılarımızı yöneti-
riz. Böylece algılarımız ve beklentilerimiz değişir, iletişim süreç-
lerimiz iyileşir.

Önyargıların etkilerini fark edebilmek ve değerlendirebil-
mek için önce iletişimin ne olduğunu ve iletişim süreçlerinin 
nasıl işlediğini bilmek gerekir.

Hadi gelin, buradan başlayalım.
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Başlarken...

Bu anket, bilimsel bir değer taşımamakla birlikte önyargılar-
la ilgili kişisel bir sorgulama ve farkındalık kazandırmak ama-
cıyla düzenlenmiştir. Bu ankete kitabın sonunda da rastlaya-
caksınız. Başlarken ve bitirirken verdiğiniz yanıtlarla kendinizi 
değerlendirebilirsiniz.

EVET BAZEN HAYIR
İnsanlara karşı önyargılı 
davrandığınız oluyor mu?
Siz önyargılara maruz 
kaldığınızı düşünüyor 
musunuz?
İnsanları inançları 
doğrultusunda yargılar 
mısınız?
Herhangi bir yargıya maruz 
kaldığınızda sözlü ya da 
fiziksel şiddete başvurma 
ihtiyacı hisseder misiniz?
İlk bakışta aşka inanır 
mısınız?
İnsanları dinledikleri 
müzik türüyle değerlendirir 
misiniz?
Marka takıntınız var mı?





Doğa asla kavimler, milletler,
Sınıflar, zümreler yaratmaz;

Sadece bireyler yaratır.

Spinoza
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İletişim Ben’le Başlar

Teknik ve en yalın tanımıyla taraflar arasındaki duygu, dü-
şünce ve bilgi alışverişi süreci olan iletişim aslında hayatın te-
melidir. Çünkü her şey iletişimle gerçekleşir. Televizyonda bir 
program izlerken, sevdiğimiz bir şarkıyı dinlerken hatta saç 
rengimizi değiştirdiğimizde dahi bir iletişim sürecinin içinde 
bulunuruz. Her ne kadar iletişim dendiğinde akla ilk olarak iki 
ya da daha fazla kişinin konuşması gelse de saç rengimizi de-
ğiştirdiğimizi fark eden arkadaşımızın bize gülümsemesi ya da 
şaşkınlıkla bakması da iletişimdir. İletişim göz göze gelinen an 
başlar; sürdürüp sürdürmemek taraflara bağlıdır. Çünkü süreç 
genellikle ilk mesaja bağlı olarak ilerler ve ilk mesajımız -bu bir 
cümle, bir bakış, bir tepki olabilir- olumsuz olursa etkili bir 
iletişim kurma şansımız azalır.

Peki, insanlarla neden iletişim kurarız?
Aslında bu sorunun yanıtı çok basit: Anlaşılmak.
Hepimiz evde, işte, sokakta, ailemizle, arkadaşlarımızla ve 

diğer insanlarla iletişimimizde anlaşılmak isteriz. Bizi anladı-
ğını ve bizim de onu anladığımızı düşündüğümüz insanlardan 
da yakın çevremizi oluştururuz. Anlaşılma ve anlama ihtiyacı-
mızın karşılanma oranı da ilişkilerimizi şekillendirir. Ne kadar 
güçlü ve etkili bir iletişim kurarsak yani kendimizi iyi tanır, 
doğru ifade eder, karşımızdakini iyi dinler, empati kurabilir ve 
önyargısız olabilirsek ilişkilerimiz de o derece sağlıklı olur.

Peki, bunları ne ölçüde yaptığımızı nasıl anlayabiliriz?
Her şeyden önce kendimizi mümkün olduğunca objektif 

değerlendirmeye çalışarak... Yani bilindik bir ifadeyle belirtecek 
olursak kendimize başkalarının gözünden bakmayı deneyerek...
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